
,Щодаток до розпорядження
вiд 03 вересня 2020 р. лЪ 174

ПЕРЕЛIК IIИТАНЪ,
що винOсяться на розгляд XCI cecii Люботинськоi MicbKoi ради VII скликання

Про готовнiсть господарства MicTa та
об'сктiв соцiальноi сфери до роботи в
осiнньо-зимовий перiод 2020 - 2021 poKiB

Начальник вiддiлу з

питань розвитку
iнфраструктури MicTa

та благоустрою
ВiталiйМАСЛАк

Посmiйна dепуmаmсько
колliсiя з пumuнь JIсumлово-

ко л|у нOллrно zо zo спо lap сmвu

mа ко.цун &льно'i влас н о cmi,
mранспорmу, зв'язку mа

сферu послуz

Про затвердження Пере,riк1,
об' cKTiB коN,Iунальноi B..lacl tос-гi
територittльноi гроr,tадI,r rr. Люботина. що
пiдлягають приватизацiТ r- 2020 рочi

На.tал bbt ик вiдlдirr1, з

Ilитань розвиткY
iнфраструктури MicTa

та благоустрою
Вiталiй МАСЛАК

Посmiйна dепуmаmська
ко"uiсiя з пumань хсumлово-
ко лlу н ал ь но zo zo спо d ар сmв а
m(t ко "иу нальноt влпс но сmi,

mршнспорmу, зв'язку mа
сферu послуz

Про затвердження Перелiк1,
об'сктiв коN,{},нальноi власностi
територiальноi громали м. JIюботина, що
пiдлягають приватизацii у 2020 роцi

Начальник вiддirIу з

питаIlь розвитк\,
i нфраструктури л,t icTa

та благоустрою
Вiталiй МАСЛАК

Посmiйна lепуmаmська
ко"uiсiя з пumань ilcumJloqo-
ко.цу н шlb н о zo zo сп о l ар сmв о

mа ко Iilу н альн ot вл ас но cmi,
mранспорmу, зв'itзку mа

сферu послуz

Про внесення змiн до рiшення LXXXI cecii
VII скликання Лlоботинськоi мiськоi ради
вiд 25.02.2020 р. Nч56 <Про передач\, з

бапанс,ч к1-1п <люботинська llicbka
лiкарня> Лкlботинськоi rTicbKcli радI]
XapKiBcbKoi областi на б;r_панс (в
оперативне 1,правлiння) КНП <Щентр
первинноi N.{едико-санiтарноi допомоги)
Люботинськоi rлiськоi ради XapKiBcbKoi
областi об'ектiв комунальноТ власностi
територiальноТ громали N{. Люботина.
розташованих за адресою: м. JIrобtl,ги1,1,

By:r. Транспортна. 21 >

[lачшlьllик вiддiл},з
пита]{ь розвитку

iнфраструктчри MicTa

та благоустрою
Вiта-цiй N,{АСЛАК

Посmiйнu dепуmаmська
ко"+tiсiя з пumань Jrсаmлово-

комунально zo zоспоdар сmва
mа комунtlльноi власно сmi,

mранспорmу, зв'язку mа
сфера послу?

Вирiшення поточних бюджетних питань начальник мiського

фiнсового управлiння
Iрина ЯЛОВЕНКО

Посmiйна lепуmаmська
ко-цiсiя з паmань

планування, фiнансiв,
бюdеrcеmу, соцiuльно-

еко но"цiц Hozo ршваmку mа

р в в u mку п id пр а ело н uцm в а

Вирiшенtrя потоLIних питань rцодо
врегулювання зеN.lеJIьних вiдносин Начальник вiддiлу

земельних вiдносин
Олександр ЛИЧКАНЬ

Посmiйнсt dепуmаmська
ко"uiсiя з пumань
мiсmобуdування,

буdiв нuцmва, зел|ельнлlх

BidHocuH ша охоронu
прароdа


