укtдiнл

лозIвськА MlCbKA рАдА
хлркIвськот оБллстt

ВИКОНЛВЧИЙ KOMITET

рIшЕння

вiл

Q

N,у9

серпня 20lб р.

Про внесення змiн до рiшення
вiд l0 люrого
ZOlб роý, .]\Ъ86 <Про iатвердження
lю-rоження про прксвосннЪ звання
(<I lочеснпй громадянпн
м. Jозчваr>
та затверд2кення складу KoMicii
з питань вц]начення та увiчнення
пам ятt впдатнпх людей й.Лозова>>
вrl.к_онавчо_го_коviтеrry

б

__

Керуючись ст._ 40, .ч.
ст,. 59 Закону
(Ilpo мiсцеве
саvовряf,уванн]q в YKpaTHi>,
вiдповiдно до ст1 _Украiни
ё;;rуrу
,;Ёй;"рi;;й
-Ё"iо"авчии
гроvади MlcTa Jlозова та v зR'язку з кадровими з"iнайй.
KoMlTeT
MicbKoi ради

'

ВИРIШИВ:
l. Внести змiни дор lшення виконавчого KoMiTeTy вiд l0 лютого 20lб
року Л!86 <П ро затверджен ня Положення лрЬ присвосння звання <Почесний
гр9мадянин м . J-[озова|) та за твердженн яс кладу koМlcrl з питань вiдзначення
та
увiчненIiя пам'ятi видатних людеи м. л озова), викJIавши додаток 2 новiй
у
реда кц iT (додасться ).
? . Контооль за виконанням рlшення покJIасти на заступника мiського
голови Кушнiilа Ю в
Мiський

го.,rова

Артюlпенко, 2-З2-70

с.в.зЕлЕн
Ю.В,Ку

д,ю

Доддток I
до рiшеппя впкоlrавчого KoмiTelv
вiд
серппа 2оlб

ё

р.i

ia;"

скlIАд

KoMicii з питань вшанування
та увiчнення
пам 'ятi впдатних людей м.
Лозова
1

2

3

4

5

6

7

киIIшр

Юрiй Вiкторович

коБА

Сергiй Олексiйович

АРТЮIПЕНКО
ната_лiя Миколаiвна

ВАСИJIВНКО
Iрина Михайлiвна

грАнкIн

Сергiй Олександрович

Засryпник мiськоло голови, Iолова

KoMrcrt,;

Секретар MicbKoi ради, заступник

голови KoMicii;

Головний спецiа,,riст органiзацiйного

вlддllry алараry виконаачого KoMi.leTy.

секретар KoMicii,;

Засryпник

начальника
культlри MicbKoi ради;

Нача.lьник
MicbKoi ради;

вlддtлу

управлiння економiки

Олександр Миколайович

Начальник упрашiння житловоком)aнапьного Iосподарства та

зиковА

Голова постiйноi KoMiciT мiськоi ради з
ryMaHirapнtfx питань. соцiально-

ЗАДЗIНСЬКИЙ

Тетяна Борисiвна

будiвництва MicbKoT рали;

кульч.рного розвитку MicTa

,Ia

iнформацiйних технологiй (за згодою);

8

9

l0,

IвчЕнко

,Щмитро Юрiйович

кошляк
IHHa Петрiвна

Головний спецiапiст
вiддiлу алараrу

нача;rьник
архiтектури
Micbкoi ради;

ви

юридичного
конавчого KoMiTeTy:

вiддiлу

та

мiстобудування,
земепьних вiдносин

лIвпIш{ь

Воподимир Аркадiйович

Почесний громадянин MicTa Лозова;

11

12

1з

14

IIрАсол

ольга олексiiвна

САДОВНИЧА

Тамара Василiвна

YPBAHIЕBA

Вiкторiя МиколаТвна

xAPIIEHKO
В'ячеслав Iванович

Керуюча справами
викопавчого KoMiTery
АртюшеЕко, 2-з2-10

Начальник

питань
з
дiловодства та звернень громадян;

вiддiлу

Почесний громадянин MicTa Лозова;
Начальник вiддiлу освiти MicbKoi ради;

,Щиректор кра€знавчого

музею,
почесний громадянин MicTa Лозова;

Л.А.Шульгiнова

