укрАнл

ЛОЗIВСЬКА MIcbKA РлДА
xAIKIBcbKoi оБьстr
ВИКОЕАВфКОМIТЕТ

рIшЕннrI
Ift,3ц

ви,/6серппя 201б року

Про

вЕесепЕя

змiп до

рiшенпя
вцкоЕдвqого KoMiTeTy MicbKoi радп вiд
07 квiтпя 2С16 роry 23,! <dlpo робоry

KoMicii з

пптань

оргавiзачii
проведеЕпя ремопту
жптловпх
булпшкiв i квrртлр окремrх пiльговпх
категорiй громадяп>>

З меrою удосконалеrпrя роботи KoMicii та у зв'язку з кадровими змiнами,
кер},ючись ст.40 та s.6 сг.59 Закону Украiliи (Про мiсцеве самоврядlзаrrтrя в
YKpaiНl, в}fl(оназшi койтег Micbкoi ра.щ,t

ВИРIШИВ:
1. Внесги змiни до рiпенrrя вrжонавчого KoMiTeTy MicbKoi ради вiд 07
rвiпrя 2016 року 234 <dlpo робmу KoMicii з титшrь органiзацiI проведешrя
ремонту житловID( будлrкiв i квартир окремих лЬговюt категорiй громадян),
вик iвши додагок 2 в новiй редаIщii (лоласгься).
2. .Щодаток 2 до рiшеi*iя влконавчого коi,гiтетi, MicbKoi рали вй 07 lrBiTrlr
2016 року 234 <Про робоry KoMicii з IIитань оргшriзацii проведення ремоЕту
житловIпч булшкЬ i квартир окремш< пЬгових категорй громадян), вIвнати
тllким, що втратив цптнiсть.
3, Коrгроrь за виконаttюlм рiшешrя покласти на першого заст}.пника
мiського голови Жидова О.М

мiськпf, голова
кilп(sдо,5-18-02

с.в.зЕлЕЕськиЙ
О.М,Жидков

о,с.

z
Додаток

до рiшенпя впконавчого
KoMiTeTy MicbKoi радш

склАд

вiд/6серлпя 20lб року

Nс

53

KoMicii з пштань оргапiзrцli провелешня ремонry жптловнх будппкiв i
квартпр окремхх пiльговпх категорif, громадяп

l

жидков

2

ДЕНИСЕНКО

Олексдlд) Мш(олайович
Володилшрt Миколайович

з

МИХАИJtИШИНА

Маршrа Волош-lмирiвна

Члспш KoMicrT:
4

зАJtrзlнськиЙ

Олександl Млколайович

5

киJIlIlЕнко

Юлiя Володюrирiвна
6

кIпкАJIо

Вiкгорiя BiKTopiBHa
1

кошJUк
Itдra

8

9

l0

Псгрiвна

ПОНОМАРЕНКО
Борис Вiкгорович

пЕтрЕнко
Олексiй Олексаrцрович

стусЕнко
.Щмrтrро

начальник управлlння житлово_
комунального господарства та
булЬнишгва MicbKoi ради

начilJьник

вiддiлу

доходiв
фiнансового управлiння MicbKoi ради
начальник управлiння працi та
соцjirльного захлсту населення MicbKoi
ради
начаJIьник вlддiлу мiстобудування,
архiтекгури та земеJьних вiдносин
Micbкoi ради
начальник вtддiлу з облiку )ю{гла та
управлiшrя комунаJъною власнiстю
MicbKoi ради

головrмй спецiалiй

управлiшrя
економiки MicbKoi ради
головняй iнженер КП кЖУК>

Сергйович

Ксруючп справемп
вItкопавчого KoMiTery
5-18_02

перший засгуmrпк мiського головщ
голова koмicii
заступник мiського голови, заст}пник
голови koмicii
начаJьник вiддiлу у справах itвалИiв
та громадян, якi мають прirво на
пiльги. управлiння працi та
соцiального захисry населення MicbKoi
ради, секретар KoMicii

Л.А. Шульгiпова

|

Лrrст-погоджепня
до проекгу рiшеrrпя <<Про вrrесепня змiп ло рiшення впконавчого
KoMiTeTy MicbKoi радп вiд 2б червпя 2007 року JТэ 431 <<Про створення
KoMiTery забезпеченпя доступпостi iпвалiдiв та iяшпх маломобiльппх
груп насqilеЕня до об'скгiв соцiальпо'{ та iпжеперпо-траяспортпоi
iпфраструкгурш>
Вкпочrlп.r до складу KoMiTeTy забезпеченнп достушrостi iнва;riдв та iIшю(
ма,rомобi.ьrлх груп населення до об'екгiв соцiальноi та irоr<енерно-цlанспорIноi
iнфрастрlтсгури:
.лФ

зt

п

IIрiзвище, iм'я,
по батьковi
керiвнпкд
пИпрпемсгв&,
устапови,
органiзацii

l KoIIIJU{K

IHHa Петрiвна

Посада

1

8-02

IIiдпвс
керЬrrика

IIосада

до скJrдду

KoMiтeTv

начальrппt

вiддiлу
мiсгобулуваrтя,
архiтекгцlи та

Ксруюча спрдвамп
впкопавчого KoMiTeTy
5-

iм'я,

цо бдтьковi
каrцпдаlf,рп

земельню(
вiдносин MicbKoi

Кпкало,

Прiзвпще,

коIIUUк
Irшa

ПегрЬна

начаьrrrдt
вiддiлу
мiсгобудувшrня,
архiтекгури та
земельних
вiдносrш Micbkoi
рад.r
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Л.А.Шульгiнова

