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Керl+очись п.4 пrасних повноважень ст.28 Законч УкраТни "Про
мiсuеве сdЙоврядування в Украiнi". Положенням про ПочЪсну грirмоry та
l lодяlry Jlозlвськоl Mlcbкol ради. затвердкеного рlшення виконавчого
коviтеry 27.12.20l l.yoKy Nэ' l099.. Профамою вiдiначення мiжнародних.
державних l лроqесlиних. свя]. пам ятних дат. lсторичних подlи, якl мають
загzIл ьнодеDжавне та DегlонаJ|ьне значення. ювlлеlв l вшан\ вання пам ятl
видатних :iюдей ч, Лбзова на 20lб piK, затверменоТ рiшенilям ЛозiвськоТ
MicbKoi ради XapKiBcbKoT обпастi Bi2i ?4.09.2015 р9ку Nл l4J3_, враховуючи
подання засtчпника начальника вIддlлу освlти хлистун Jl.(p., диDектора
Лозiвського гiрофесiйного. лiцею ГонтарЪнко !.М. т.а з riаголи профеЪiйноi,о
свята -лня працlвника освlти, виконавчии KoMlTeT Mlcbкol ради
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