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Про вiдзначення 73-i рiчницi визволепня
Лозовоi вiд нацистських окупантiв,
147-i рiчнпцi .Щrrя MicTa Лозова та
.Щня машинобудiвнпкiв
Вiдповiдно до Закону УкраiЪи <<Про увiчнення Перемоги над Еацизмом
у fuугiй свiтовiй вiйнi 19з9-|945 poKiB>>, керl,точись iT.40 Закону УкраiЪи
"Про мiсцеве самовряд/Баншl в yкpaiЪi'', на виконання рiшення Лозiвськоi
MicbKoi ради вiд 16.10.2015 року Nэ 1510 <Про затвердження Програми
розвиткУ культ)ри в п!, лозова на 2016 рiю> та з метою напежIlого
вiдзначення 73-i рiчIrицi визволення Лозово1 вiд нацистських окупаЕтiв, 147-i
рiчнlпдi ,Щня MicTa Лозова та Щня машинобудiвникiв, викоttавчий Kor"riTeT
MicbKoi ради

ВИРIШИВ:
1. Затвердити ocHoBHi заходи щодо вiдзначення 73-i рi.rницi визволення

Лозовоi вiд нацистських окупантiв, l47-T рiчницi .Щня MicTa Лозова та,Щrrя
машиrrобудiвникiв (додаток).
2. Вважати доцiльним у{асть органiзацiй, пiдrrриемств, установ MicTa у
лiдютовцi та лроведеннi святкових заходiв.
3. Контроль за виконаЕням цього рiшення покласти на заступника
мiського голови Кушнiра Ю.В

мiський голова
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