УКРАЇНА

ЛОЗІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від

№

грудня 2016 року

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету міської ради від
11 липня 2016 року № 445 "Про
затвердження Плану заходів з питань
соціального
захисту
бездомних
громадян та осіб, звільнених з місць
позбавлення волі, в осінньо-зимовий
період 2016-2017 років та нового
складу оперативного штабу”

З метою удосконалення роботи оперативного штабу та у зв’язку з
кадровими змінами, керуючись ст.40 та ч.б ст.59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ :

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від
11 липня 2016 року № 445 "Про затвердження Плану заходів з питань
соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення
волі, в осінньо-зимовий період 2016-2017 років та нового складу оперативного
штабу", виклавши додаток 2 в новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови Жидкова О.М.
Міський голова

С.В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
О.М.Жидков
О.С.Степанова

Додаток 2
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від
грудня 2016 року № с5У З
СКЛАД
оперативного штабу для вжиття термінових заходів, спрямованих на
запобігання загибелі бездомних громадян та осіб, звільнених з місць
позбавлення волі

1.
2.

З,

4.
5.

6.
7.
8.

ЖИДКОВ
Олександр Миколайович
ЗАЛІЗШСЬКИЙ
Олександр Миколайович

ДЕРЕВ’ЯНКО
Володимир
Миколайович

Члени штабу:
БЕСЕДА
Сергій Миколайович
БРЕЖНЄВА
Світлана Андріївна
ГРИШИН
Сергій Олександрович

ІВАНЧЕНКО
Петро Михайлович
КІПКАЛО
Вікторія Вікторівна

9.

КИШИНСЬКА
Неля Олександрівна

10.

МУСІСНКО
Віктор Миколайович

11.

ПОНОМАР
Микола Григорович

12 .

ПОНОМАРЕНКО
Борис Вікторович

13.

ПРАСОЛ
Ольга Олексіївна

-

перший заступник міського голови,
голова штабу
начальник
управління
житловокомунального
господарства
та
будівництва міської ради, заступник
голови штабу
начальник відділу цивільного захисту,
оборонної,
мобілізаційної,
режимносекретної роботи та взаємодії з
правоохоронними органами міської ради,
секретар штабу
голова Лозівської спілки учасників АТО
(за згодою)
начальник служби у справах дітей міської
ради
директор
територіального
центру
соціального
обслуговування (надання
соціальних послуг) міської ради
директор Лозівського міськрайонного
центру зайнятості (за згодою)
начальник
управління
праці
та
соціального захисту населення міської
ради
директор Лозівського Центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді міської
ради
начальник Лозівського районного відділу
головного управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у
Харківській області (за згодою)
начальник Лозівського відділу поліції
ГУНП України в Харківській області,
полковник поліції (за згодою)
начальник відділу з обліку житла та
управління
комунальною
власністю
міської ради
начальник відділу з питань діловодства та
звернень громадян апарату виконавчого
комітету міської ради

2
14.

СЕРЕДНІЙ
Віталій Володимирович

15.

ФІНДЮКЕВИЧ
Олена Григорівна

начальник Лозівського міськрайвідцілу
кримінально-виконавчої
інспекції
управління Державної пенітенціарної
служби України в Харківській області (за
згодою)
директор КП "Житлова управляюча
компанія"

Керуюча справами
виконавчого комітету

Л.А.Шульгінова

