СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
МІСЬКОГО ГОЛОВИ


Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
вул. Леніна, 32
30 cерпня 2013 року  №  283

Про скликання 31 засідання
виконавчого комітету міської ради
03.09.2013 року


Керуючись ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про захист персональних даних», 03.09.2013 р. о 9.00 годині в кабінеті секретаря міської ради (каб. 76), вул. Леніна, 32 
      
ЗОБОВ'ЯЗУЮ: 

	Скликати 31  засідання виконавчого комітету міської ради.
	На розгляд 31  засідання виконавчого комітету міської ради винести питання, згідно Порядку денного (Додаток).
	Дане розпорядження оприлюднюється частково.
	Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Єфименко Л.Ф.



Міський голова

В.В. Казаков














Додаток 
до розпорядження міського голови
30 серпня 2013 року № 283


ПОРЯДОК ДЕННИЙ
31  засідання виконавчого комітету міської ради :

	Про встановлення режиму роботи магазину "Фокстрот" ТОВ "Гранит-Техно", розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, буд. 38/1 (ІІ поверх).
Про встановлення режиму роботи спорт - бару "Арена" підприємця Білана Р.В.,  розташованому за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, буд. 40 е.

Про встановлення режиму роботи закусочної "Роздол" ПП "ЛЕАЛ", розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 49.
Доповідає: Халін Є.В. - перший заступник міського голови.
	Про заходи з підвищення відповідальності щодо виконання законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України,  центральних органів виконавчої влади, доручень голови облдержадміністрації, рішень міської ради та виконкому, розпоряджень міського голови і підсумки роботи з контрольними документами за  8 місяців 2013 р..
Доповідає: Єфименко Л.Ф. - керуючий справами виконкому.
	Про дозвіл купівлі частки 2-кімнатної квартири на ім"я малолітньої Піун Є.К..
Про дозвіл продажу жилого приміщення у гуртожитку від імені малолітнього Маханенка А.І.
Про визначення способів участі батька у вихованні малолітньої                Жерноклєєвої Д.І.
Про визначення способів участі батька у вихованні малолітньої Негматової А.В.
/персональні данні/

Про надання одноразової матеріальної допомоги.
Про надання допомоги на поховання.
Доповідає: Терьошин С.Ф. - заступник міського голови.
	Про внесення змін до рішення №532 від 08.04.1997р. виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради "Про оформлення права власності на квартири".
Про внесення змін до рішення №1677 від 02.09.1997р. виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради "Про оформлення права власності на квартири і гаражі".
Доповідає: Чернишин П.Г. - заступник міського голови.
	/персональні данні/
Доповідає: Кравченко В.Г. - заступник міського голови.




Керуючий справами виконкому

Л.Ф. Єфименко


