yKPAiHA

лозlвськА MtcbKA рАдА
xAPKIBcbKoi оБ.лАстl

ВИКОНАВЧИЙ KOMtTET

рIшЕння

вiдl,$вересня 20lб року

Nр696

Про

внесеfiня змiн до рiшення
виконавчого KoMiTery MicbKoi ради вiд 27

Л} 5l9 ''Про
Положепня
про
опiкунську раду при викоцавчому
серпня 2013 року

затвердження

KoMiTeTi Лозiвськоi MicbKoi радп
персональЕого складу)>

та ii

у

зв'язку з кадровими змiнами складу опiкунськоi
ради при виконавчому
KoMiTeTi Лозiвськоi MicbKoT ради та керуючись л.4
делегованих повноважень
ст.34 Закону УкраТни "Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi'', виконавчий
KoMiTeT MicbKoT ради

ВИРIШИВ:
l.

Внести змiни до рiшення виконавчого KoMiTeTy MicbKoT
ради вiд 27
серпня 2013 року Л! 519 "Про затвердження Положення про опiкунську
раду

Ilри виконавчомУ KoMiTeTi Лозiвськоi Micbкoi
ради та ii' персонаrьного складу)),
виклавши flодатОк 2 в новiй редакцii (лодасться),

2. Контроль за в иконанням рIшення покласти на першого заступника

мiського голови Жидко ва О,М,

мiський голова
Кiп

о 5-18-02

с.в.зЕлЕнськиЙ
о.м

идков
о,С,Степанова

z::-

Додаток
до рiшеппя викоЕавчого
*9"jT.ry MicbKoi радп
вц"zь вереспя 20lб
року Nа69€

1

2

жI,rдtов

Олексшlдl Мlжолайович

кIIIкАло

Вiкторй BiKTopiBHa

З.

КАРIIЕНКО
Тетяна Волод.tлшрiвна

tLпепп радrr:
4

БIрюк
Оксана Володилпарiвна

5

гонtцровА

J[одла:rа ОлександрЬна
6

гришин

Сергiй Олексалшlович

7. дшаабgдб
Свiтлана Володшrирiвна
8. зАJtrзlнськии
Олексшrдl Мrпtолайович

9

кАJIязI}IА

Катерlша IгорЬна

10. кшпинсыи

Неля Олександriвна

Керуюча справдмIl
вIlкопдвчого KoMiTery
MicbKoi радп
5_18-02

першIд1 заст}пш,rк мiського голови,
mлова

опlкунськоi ради
наtliuьнш( управлrшrя прачi та соцiапьного
зitхисту населенюI MicbKoi
ради, заступник
mлови опrк).нськоi ра.ц,r
начальник вiддiлу коорддrмi соцiальноi
роботи 1травлiшrл працi та софаьного
за)мсту населеши Micbкoi ра,щц секретар
опlкунськоi радr
головнrй лiкар КЗОЗ 'T_1еrгр первшпrоi
медпtо-сшriтарноi допомоги м,Лозова''
лiкар-псlлtiатр КЗОЗ ТМО Лозiвськоi
цеrrгршtьноi райошrоi лiкарнi
дирекrор TepIfl орiаьного цекгру
соцiшьного обслутовуваlлrя (надаrшя
соцjальнtо< послуг) MicbKoT радr.t
лiкар_нарколог КЗОЗ ТМО ЛозiвськоI
центраJьноi районноi лiкарнi
начаrьник у ц)alвлirпrя жи:гловоком}ъаJьного господарства та будЬниr{гва
MicbKoi

ра,ш-r

головrпй спефалiст - юрисконсульт
вiддiлу юридлгтrоТ та кадrовоi роботи
уIравлiшrя працi та соцiаJБного зжисту
населеrшя MicbKoi ра.щл
дирекгор мiського цекгру соцiа,ъшоr
сл}rytб для ciM'i, дiтей та моlrодi

а.,%,

Л.А.Шульгiпова

