укрлlнл
ЛОЗIВСЬКА MICьKA РАДА
xAPKIBcbKoT оБJlАстI
ВИКОIIЛВIIИЙ KOMITET

рIшЕннrI
"ш,

Ab/peottB

20lб року

Np

69о

Про впесеrrня змiн до рiшеппя
виконавчого KoMiTery MicbKoi ради вiд
2б липня 201б року }Ф 477 (Про
створенflя rсoнrсypcHoi KoMicii з
призначення управителя
багатоквартирного будrrнку у
м. Лозова XapKiBcbKoi областЬ>

Керуючись ст. 40, ч.6 ст. 59 Закону Украi'ни <Про

самоврядувашul в YKpaiH
MicbKoi ради

>,

мiсцеве

у зв'язку з кад)овими змiнами, виконавчий KoMiTeT

ВИРIШИВ:
1. Внести змiни до рiшення виконавчого KoMiTery MicbKoi ради вiл
26 липня 20lб року Л! 477 <Про cTBopeшul конкlрсноТ KoMicii з призначенюI

управителя багаmквартирноm будинку

у м.

Лозова XapKiBcbKoi

областi>>,

викIIавIIIи додаток 2 до рiшенrrя в новiй редакцii (додаеться).

2. Контроль за виконанttям рiшенrrя покласти на засryпника мiського

голови Сршова С.А.

мiський голова
2-2o-15

Ф1

с.в.зЕлЕнськиЙ
с.А. е
,Щ.Ю. Iвченко

ш

fодаток 2
до рiшення впконавчого KoMiTery
Лозiвськоi MicbKoi радп вiд

АЯ, to9.

20|6року

мёеp

склАд

KoнKypcнoi Koмicii з призначення управитеJIя багатоквартпрпого
булинку у м. Лозова XapKiBcbKoi областi

голова Koмicii:
l. ершов
Сергiй Антонович
Засryпнпк голови Koмicii:
2.

зАJпзIнськIд;

Олександэ Миколайович

Секретар KoMicii:
3.

гАдяIФкА

Свiтлана Володимирiвна

tIлени KoMicii:
4.

-

начzlJlьник

житловоуправлiння
комунzrльного юсподарства та будiвництва
Лозiвськоi MicbKoi ради

- начаJIьЕик вiддiпу реформування

та
юридичною супроводу управлiння житловокомунального юсподарства та будiвничтва
Лозiвськоi MicbKoi ради

грАнкIн

- начальник управлiння економiки Лозiвськоi
MicbKoi ради

зАгрЕБЕJъниЙ

-

Сергiй Олександlович
5.

- засryпник Лозiвськоm мiського голови

,Щмитро

Юрiйович

KIIIKAJIO
Вiкторiя BiKTopiBHa
6.

деIryтат Лозiвськоi MicbKoi ради, голова
KoMicii з питань бюддеry та зал)ченtUI
iнвестицiй (за згодою)

- начальник управлiння працi та соцiшrьного
захисry населення Лозiвськоi мiськоi рали

коБА

- секретар Лозiвськоi MicbKoi ради

корнюховА

Олена Володимирiвна

- начапьник вiддirry благоустрою управлiння
житлово-комунального господарства та

9.кошJUк

-

7.

Сергiй Олексiйович
8.

IHHa Петрiвна

l0.

кулик

Iрина Олександрiвна

булiвничтва ЛозiвськоI MicbKoi ради
начаJIьник вiддirry мiстобудування,
архiтекгури та земельних вiдносин лозiвськоj
MicbKoi ради

_ начальник будiвельно-технiчного вiддiлу
управлiнrrя

житлово-комуЕального

господарства
MicbKoi ради
l

l.

мовчАн

Анатолiй Олександрович

та

будiвництва ЛозiвськоТ

-

деп)"тат Лозiвськоi MicbKoi ради, голова
KoMicii з питань житлово-комунального

господарства, транспорту

та

1,правлiння
комунаJIьною власнiстю (за згодою)
12.

оридорогА

Тетяна Петрiвна

- заступник начаJIьника управлlннrl житловокомунального господарства та будiвництва
Лозiвськоi MicbKoi ради

l3. пономАрЕнко
Борис Вiкторович

14.

стЕIIАновА

Олена СергiiЪна
15.

шуJъгIновА

Лариса АнатолiiЪна

Керуюча справами
впкояавчого KoMiTery

са1

залiзiнсьюй о,М,

-

начальник вiддiлу

-

начмьник юридичною вiддiлу апараry

з

облiку житла та
власнiстю
управлiнrrя комунiшьною
Лозiвськоi мiськоi ради
виконавчого KoMiTery ЛозiвськоТ MicbKoi ради

- керуюча справiIми виконавчого

KoMrTeTy

Лозiвськоi MicbKoi ради

Л.А. Шульгiнова

