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Про затвердження нового складу
адмiнiстратпвноi KoMicii

Вiдповiдно до п,4 делегованих повноважень ч.l ст.38 Закону УкраiЪи
<Про мiсцеве самоарядування в YKpaiHi>>, ст.ст, 2l5, 2t8 Кодексу УкраТни про
алмiнiстративнi правопорушення, Положення про адмirriстративнi KoMiciT,
затвердх(еного Указом ПрезидiТ Верховноi Ради YKpaiHcbKoi РСР Nэ 5540-XI вiд
09.0З.l988р.. виконавчий комiтег MicbKoi рали

ВИРIШИВ:
I.

Затвердити новий склад адмiнiс,гративноi KoMiciT при виконавчому
KoMiTeTi Лозiвськоi MicbKoi ради (лодасться).
2. Рiшення викоtlавчого KoMiTeTy Лозiвськоi MicbKoi рали вiд 30.10.20l0
року Nо 789 <Про затвердження нового склалу алмiнiстративноТ KoMiciT>
вважати таким. що втратило чиннiсть.
3. Контроль за виконанням цього рiшення покластLt на заступника
мiського голови €ршова С.А.

мiський голова

с.в. зЕлЕнськиЙ

Стспановц 2-35

С.,\, Сршов

Додаток

до рiшення виконавчого KoMiTeTy
Лозiвськоi MicbKoT рали
Bl

а

,2Иr/6 Nа_|1.L

склад адмiнiстратшвноi koMicii
при викопавчомJ. KoMiTeTi Лозiвськоii MicbKoi
ради

l,

голова koMicii

сршов

Сергiй Антонович

2,

Заступrrик головп KoMicii

пономАрЕнко

Борис Вiкторович

з.

Вiдповiдальнrrй секретар

IвчЕнко

Дмитро Юрiйович

члени koMicili
4.

БАкАев

Iгор Вiкгорович

5.

зАЙцЕвА
Iрина Вiкгорiвна

6.

кtUlщЕнко

Юлiя Володимирiвна

7.

корж
Юрiй Iванович

8.

мовtцн

Анатолiй Олександрович

9,

засryпник Micbкofo голови

нАтягов

днатолiй Леонiдович

начilльник вiлдiлу з облiку житла та
управлiння комунальною власнiсrrо
Лозiвськоi MicbKoi ради
головний спецiалiст юридичного
вlдltlлу апарату виконавчого
KoMiTeTy ЛозiвськоТ MicbKoT
ради

дирекrор ТОВ
<Лозова iнrкинiринг>

юрист коvунilльного пИприсмства
< l еплоенерl orr ЛозiвськоТ
м icbKoi
ради
головний спецiалiст вiддiлу
лоходiв фiнансово.о ynpu"rinn"
Лозiвськоi MicbKoi радlл
лепутат JlозiвськоТ MicbKoi
рали
голова профспiлкового ком iтетч
сдино]' лервинноi профспiлковоi
органiзацii ТоВ <ЛКМЗ>
голова профкому ЛозiвськоТ
дисташIli колii

l0.тиI\дIЕнко

Свген Вiкгорович

l

l.

хАрчЕнко

В'ячесltав Iванович

l2.

IшвчЕнко

Володимир Миколайович

Керуюча справами вllкоllавчого
KoMiTery MicbKoi ради
СтепаUова, 2-35-03

головний спецiалiст сектору
мiстобулування та архiтектури
вiддiлу мiс,гобудування,
архiтекryри та земельних вiдносин
ЛозiвськоТ MicbKoi ради

лирекгор Лозiвського
кра€знавчого музею

головний редаlсор {ержавного
пiдприемства <Лозiвська редакцiя
м iськрайонноi газети <Голос
Лозiвщини>

Шульгiнова Л.Д.

