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ЛЮБОТИНСЬКА MICЬKA РАДА

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

розпоряджtЕння

12 травня 2021 року м.Люботин м 128

Про скликання XI
cecii ЛюботинськоТ MicbKoi ради
VIII СКЛИКаННЯ

У вiдповiдностi до п. 4 ст. 46 Закону УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування в
YKpaiHi>, кер},ючись ст.32 Регламенту Люботинськоi MicbKoi рали VIII скликання :

1. Скликати XI сесiю Люботинськоi мiськоi ради VIII скликання 25.05.2021 року о
10 годинi в примiщеннi Люботинського мiського булинку культури за адресою: м.
Люботин, вул. Шевченка, 92а
2, На розгляд засiдання XI ceciT Люботинськоi MicbKoi ради VIII скликання винести
питання згiдно перелiку (додасться).
3. Вiддiлу lrо забезпеченню дiяльностi ради забезпечити iнформування Bcix
причетних про мiсце та час гIроведення засiдання.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря MicbKoi ради
Володимира ГРЕЧКО

Леонiд ЛАЗУРЕНКО

ъкоi

*

р

*

*
+3в

tr



ПОГОДХtЕНО:

Юрист

Виконавець

Олена КОНДРАТЕНКО

KPACHIKOBA

ш/_



Iцо впносяться на розгляд XI ceciT

Про вступ до Всеукраiнськоi асоцiацii
громад !епутат MicbKoi ради

Володимир МАЛIК

до розпорядження
202|р. М 128

И VIII СКЛИКаННЯ

посmiйна ко.цiсiя пuлпань
пр ав лю daH а, зцко t t но cmi,
р е?ламе нmу, .uiсцев о zo
ссl.uовряdування,
dепуmаmськоi diяльно сmi i
епruкu

Ань,

Про виконання Програми соцiального та
економiчного розвитку ЛюботинськоТ
MicbKoi територiа-шьноi громади за I
квартал 2021 року

Начальник вiддiлу
мiсцевого

економiчного розвитку
IринаКУДРЯ

посmiйна ко.цtiсiя з пumuнh
планув ання, фt iHa ttciB,
бюdсrcеmу, соцiально-
еконо.uiчноzо розвumку mа

розв umку пidпрuемнuцmв ч

Про виконання Стратегiчного
розвиткутериторiальноТ громади
Люботин на 2017-2020 роки

плану
MicTa

Начальник вiддiлу
мiсцевого

економiчного розвитку
Iрина КУДРЯ

посmiйна ко"цiсiя з пumань
планування, фiнансiв,
бюdжеmу, соцiально-

економiчноzо розвumку mа

р о з в umку п idпр u ем н u ц mв а

Про внесення змiн та доповнень до
плану дiяльностi з rriдготовки
проектiв регуляторних aKTiB на 2021 piK

Начальник вiддiлу
мiсцевого

економiчного розвитку
Iрина КУДРЯ

посmiйна ко.uiсiя з пumань
планування, фiнuнсiв,
бюdлrcеmу, соцiально-

еконо,wiчноео розваmку mа

р озвumку пilпрuемнuцmв а

Про внесення доtIовнень до
Заходiв Комплексноi Програми
соцiального захисту населення
Люботинськоi MicbKoi територiа-шьноi
громади на 2021 piK

Начальник управлiння
СЗН Iрина trОШ

посmiйнч комiсiя з паmuнl,
о свimu, кульпrу р u,,uоло d i,

фiзкульmурu i спорmу mа з
пцmgнь oxopoltu зdоров'я
mч соцiальноzо захuсmу

населення

Про перейменування Люботинського
мiського вiддiлу культури Люботинськоi
MicbKoT ради у вiддiл культури, молодi та
спорту Люботинськоi MicbKoi ради
XapKiBcbKoi областi та
затвердження Положення про нього у
новiй редакцii

Заступник мiського
голови Вячеслав

руБАн

посmiйна коллiсiя з пumань
о с в imu, кульmур u, "uо ло di,

фiзкульmура i спорmу mа з
пumuнь охоронu зdоров'я
mа соцiальноzо захuсmу

населення

Про внесеЕня змiн
структури виконавчих
органiв Люботинськоi MicbKoi ради

до

Начальник вiддiлу з

питань кадровоТ

роботи нагород та
ОП Олена ЛЕБIДЪ

по сmiйнg koMicilt пumанa1
пр ав лю duнu, зако нно cmi,
р еzла"u е нmу, "uiс цев о zo
сuмовряdування,
dепуmаmськоI diяльно cmi i
еmuкu



Про внесення змiн до Положення про
конкурс на гIраво надання послуг з
вивезення твердих побутових вiдходiв на
територii Люботинськоi мiсъкоi ради

Нача.гlьник вiддiлу з

питань розвитку
iнфраструктури MicTa

та благоустрою
Вiталiй МАСЛАк

посmiйна ко"uiсiя з пumань
ilС а mЛ О В О - КО,ИУ Н аЛ l, Н О ZO

zоспоlарсmва mа
ко му н шlb Ho'i влас н о сmi,
mранспорmу, зв'язку mа

сферu послуz

Про пiдсlмки роботи пiдприемств,
органiзацiй та установ MicTa в зимовий
перiод 2020 - 2021i р. р. та про пiдготовку
господарства
юботинськоТ MicbKoi територiа,rьноi
громади та об'ектiв соцiальноТ сфери до
роботи в осiнньо-зимовий перiол 2021
2022 року

Начальник вiддiлу з

питань розвитку
iнфраструктури MicTa

та благоустрою
Вiталiй МАСЛАк

посmiйна коtпiсiя з пumань
UС U mЛ О В О - КО,ИУ Н аЛ l, Н О 2О

zоспоdарсmва mа
ко "||у н 0л a, н ot в л а с н о сmi,
mранспорmу, зв'язку mа

сфера послуz

Про внесення змiн та доповнеЕь до
Щодатку 2,.Щодатку 4 та ,Щодатку 5

Програми реформування i розвитку
житлово-комунального
господарства Люботинськоi мiськоi
територiальноi громади на 2021 piK

начальник вiддiлу з

питань розвитку
iнфраструкryри MicTa

та благоустрою
Вiта_пiй МАСЛАк

посmiйна комiсiя з пumань
ilсаmло в о - ко лrу н 0л ь н о zo

zоспоdорсmва mа
ко му н ал l, н o'i в л а с н о с mi,
mранспорmу, зв'язку mа

сфера послуz

Про передачу з балансу виконавчого
KoMiTeTy Люботинськоi MicbKo1 ради
об'ектiв (у господарське вiдання) ВУКГ
лмр хо

Нача-шьник вiддiлrу з

питань розвитку
iнфраструкryри MicTa

та благоустрою
Вiталiй МАСЛАк

посmiйна комiсiя з пumань
ilс umл о в о - ко Jl|y н 0л ь н о z о

zоспоdарсmва mа
ко му н 0л ь Ho't вл ас но сmi,
mранспорmу, зв'язку m&

сферu послуz

Про rrередачу з балансу виконавчого
KoMiTeTy Люботинськоi MicbKoi ради майна
на баланс (в оперативне управлiння)
ТериторiальЕого центру соцiального
обслуговування (надання соцiальних
послуг) ЛюботинськоТ мiськоi ради

Нача_ltьник вiддiлу з

питань розвитку
iнфраструктури MicTa

та благоустрою
Вiталiй МАСЛАк

посmiйна колliсiя з пumань
НС UmЛ О В О - КО МУ Н Ul l, Н О Z О

zоспоdарсmва mа
ко,uу н шl ь н o'i вл а с н о с mi,
mранспорmу, зв'язку mа

сферu послуz

Про передачу з балансу виконавчого
KoMiTeTy ЛюботинськоТ MicbKoi ради майна
(в оперативне управлiння) вiддiлу освiти
Люботинськоi MicbKoi ради

Начальник вiддiлу з

питань розвитку
iнфраструкryри MicTa

та благоустрою
Вiталiй МАСJIАк

посmiйна колtiсiя з пumань
ilС U mЛ О В О - КО Л|У Н 0Л l, Н О ZO

zоспоdарсmва mа
ко J|ly н аль н ot в л а с н о сmi,
mранспорmу, зв'язку mu

сферu послуz

Про передачу з балансу виконавчого
KoMiTeTy Люботинськоi MicbKoi ради
драбини (у господарське вiдання) ВУКГ
лмр хо

Начальник вiддiлу з

питань розвитку
iнфраструктури MicTa

та благоустрою
Вiталiй МАСлАк

посmiйна комiсiя з пum&нь
нс umл о в о - ко J\,|y н ал ь н о Zo

zоспоdарсmва mа
комунальноt власно сmi,
mранспорmу, зв'язку mа

сферu послуz

Про передачу з балансу вiддiлу освiти
ЛюботинськоТ MicbKoi ради на ба-шанс (у
господарське вiдання) ВККУ ЛМР
пожежних гiдраптiв

Начальник вiддiлу з

питань розвитку
iнфраструкryри MicTa

та благоустрою
Вiталiй МАСЛАк

посmiйна колliсiя з пumань
il{ аmл о в о - ко му н qл ь н о zo

zоспоdарсmва mа
коJл|унальноi власно cmi,
mранспорmу, зв'язку mа

сфера послуz



Про внесення змiн до рiшення ЛМР вiд 24
грудня 2020 року NЬ ЗЗ кПро бюджет
ЛюботинськоТ MicbKoT територiальноТ громади
на202| piK> та додаткiв до нього

начальник мiського

фiнсового управлiння
Iрина ЯЛОВЕНКО

посmiйна ко"uiсiя з пumань
планування, фiнансiв,
бtоduсеmу, соцiольно-

еконо.цtiчноzо розвumку mа

р шв umку пidпр uсмн u цmв ct

Вирiшення поточних питань
врегулювання земельних вiдносин

щодо Начальник вiддiлу
земельних вiдносин

Олександр ЛИЧКАНЪ

Посmiйна Koltliciя з паIпан.,
мiсmобуdування,

буdiв нuцmва, земелt нuх
BidHocaH mа охоронu

прuроdu


