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лflрIя
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пЕрЕл
що виносяться на розгляд Lxxxи ceciT ЛюботинськоТ MicbKoT рали VII скликання

Про внесення змiн та доповнень до плану

дiяльностi з пiдготовки просктiв

регуляторних aKTiB на 2020 piK.

Нача"пьник вiддiлу

мiсцевого

економiчного розвитку
Iрина КУ!РЯ

Посmiйна Dепуmаmська

комiсiя з пumань

шaанування, фiнансiв,
бюdаrеmу, соцiально-

е ко ном iч н ozo рввu m lE mо

розваmку пiDпрuемнuцmва

Про 
"иконання 

Програми соцiального та

економiчного розвитку MicTa Люботина за

I KBapTa:r 2020 року

Начальник вiддiлу

мiсцевого

економiчного розвитку
lрина КУflРЯ

Посmiйна dепуmаmська

ко"цiсiя з пumонl1

lu.oty вання, фiнансiв,
бюdlсеmу, соцiально-

економiчноzо розвumку mа

ршвumку пidпрuемн uцmво

Про внесення змiн та доповнень до

Програми соцiального та економiчного

розвитку MicTa Люботина на 2020 piK

Начальник вiддiлу

мiсцевого

економiчного розвитку
Iрина КУЩРЯ

Посmiйна Dепуmаmська

комiсiя з пumань
планувоння, Фlнансlв,
бюdеrеmу, соцiо,lьно-

економiчноzо рввumку mа

р оз в u mку п i d п р ц!,|w 
! lt цуу

Про встановлення ставок та пiльг iз сплати

податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд

земельноТ дiлянки на 202l piK.

Начальник вiддiлу
мiсцевого

економiчного розвитку
lрина КУЩРЯ

Посmiйна dепуmаmська

комiсiя з пumань
план!вання, фiнансiв,
бюdжеmу, соцiально,

економiчноzо розвumку mа

р ш вu mку пidr|! uy ! urцm"а

Про внесення доповнень до Заходiв

Програми соцiального захисту населення

MicTa Люботина на 2020 piK.
начальник Усзн

Iрина ЯРОШ

Посmiйно lепуmаmська

комiсiя з пumань охорона

зdоров'я mа соцiальноzо

зuхuсm! населення

Звiт про роботу КНП <Щентр первинноi

медико - caHiTapHoi допомоги)
Люботинськоi мiськоi ради Харкiвськоi
областi у 2019 porri.

!иректор КНП
Lщмсд

олег ЧУХЕН

IIосmiйна dепуmаmська

комiсiя з пumань охоронu

зdоров' я mа соцirLчьноzо

захuсmу населення

Про виконання Програми охорони

навколишнього природного середовища в

м. Люботинi перiол 20|7-2021роки у 2019

роцi.

Начальник вiддiлу з

питань розвитку
iнфраструкryри MicTa

та благоустрою
Вiта,лiй МАСЛАК

Посmiйна dепуmаmська

комiсiя з паmань )tсulплово-

комунul bшozo zоспоlарсmва

mо кому н a,l ь Hoi вл ас но cmi,

mранспорmу, зв'язку mо

сферu послуz

Про виконання Програми розвитку та

збереження зелених насаджень в м,

Люботинi на перiод 2016-2020 роки у 20l9

роцi.

Начальник.вiддiлу з

питань розвитку
iнфраструкryри MicTa

та благоустрою

Вiталiй MACJIАK

Посiпiйно dепуmаmська

комiсiя з пumань )tсuпuaово-

кому нальноzо zоспоDар сmва

mа кому н шa ь Ho'i вл ас н о cmi,

mранспорmу, зв'язку mа

сферu послуz



Про пiдсумки роботи пiдприсмств,
органiзаuiй та установ MicTa в зимовий

перiол 20lr9 - 2020 р.р. та про пiдготовку
господарства MicTa та об'ектiв соцiа,чьноТ

сфери до роботи в осiнньо-зимовий перiол

2020 - 2021 р,р.

Начальник вiддiлу з

питань розвитку
iнфраструкryри MicTa

та благоустрою
Вiталiй МАСЛАК

Посmiйна dепуmаmська

ко"uiсiя з пumань ilсцmлово-

кому н {u. ьн о2о zo спо d ар сmва

mа комунOльноt власносmi,

mранспорmу, зв'язку mо

сферu послуz

Вирiшення поточних питань у галузi

житлово-комунального господарстRа та

управлiння комунальною власнiстю

Начальник вiддiлу з

питань розвитку
iнфраструкryри MicTa

та благоустрою
Вiталiй МАСЛАк

Посmiйна dепуmаmська

комiсiя з пtl|панl, il{umлово-

кому н ul ь н оzо zo с п о d ар с mв а

mа колlу н 0,1 ь Hot вл ас но с mi,

mранспорmу, зв'язку mа

сферu послуz

Про затвердження звiту про виконання

мiського бюджету за I квартал 2020 року,

нача"lьник мiського

фiнсового управлiння
Iрина ЯЛОВЕНКО

Посmiйна dепуmаmська

комiсiя з пumань
планування, фiнансiв,
бюOlrеmу, соцiа"lьно-

економiчноzо розвumку mа

р озв umtу п iОл|!.rц! u Lцmв а

Вирiшення поточних бюджетних питань начальник мiського

фiнсового управлiння
Iрина ЯЛОВЕНКО

Посmiйна dепуmаmська

комiсiя з пumань
планування, фiнансiв,
бюdжеmу, ёоцiально,

еко номiчноzо розвumку mа

ршваmку пidпрuемнuцmва

Вирiшення поточних питань шодо

врегулювання земельних вiдносин

Начальник вiддiлу

земельних вiдносин

Олексанлр ЛИЧКАНЬ

Посmiйна lепуmаmська
комiсiя з пumань
мiсmобуdування,

бу d iB н uцmв а, з ем ел ь н llx
вilносuн mа охоронu

прuроdu


