Проєкт
 
Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 27 листопада 2014 року № 326 «Про затвердження розподілу повноважень адміністративних комісій, Положення про адміністративну комісію виконавчого комітету Одеської міської ради та її складу у новій редакції»


Відповідно до підпункту 4 пункту «б» частини 1 статті 38, статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 215, 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статей 3, 4 Положення про адміністративні комісії Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 09 березня 1988 року        № 5540-XI, Виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ: 

1. Внести наступні зміни до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 27 листопада 2014 року № 326 «Про затвердження розподілу повноважень адміністративних комісій, Положення про адміністративну комісію виконавчого комітету Одеської міської ради та її складу у новій редакції»:
1.1. Викласти додаток 2 у новій редакції (додається).
1.2. Викласти пункти 3, 4 у такій редакції:
«3. Визначити повноваження адміністративної комісії Виконавчого комітету Одеської міської ради з розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 92, 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 138, 152 (за вчинення порушень, які скоєні громадянами – суб’єктами підприємницької діяльності та посадовими особами), частиною 2 статті 156, частинами 1-4 статті 156-1, статтями 159, 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 179, 181-1, 189, 189-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4. Визначити повноваження адміністративних комісій, створених при районних адміністраціях Одеської міської ради, з розгляду справ про адміністративні правопорушення по територіальній підвідомчості у районах м. Одеси, передбачені статтями 45, 46, 99, 103-1, 103-2, 104, 104-1, 141, 142, 149-151, 152 (за вчинення порушень, які скоєні громадянами (фізичними особами), частиною 1 статті 154, статтями 155, 155-2, 156-2, частиною 1 статті 163-17, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною 4 статті 181, частиною 1 статті 182,                           статтями 183, 185-12, 186, 212-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Кучука М.І.



Міський голова                                                                       		Г. Труханов 
 
В.о. заступника міського голови –
керуючого справами								О. Бриндак
 
Вик.: Ахмеров 725-90-80
          (Панайот 725-90-80)
 Додаток 
до рішення Виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№
 
«Додаток 2 
до рішення Виконавчого комітету
 Одеської міської ради
 від 27 листопада 2014 року
 № 326


CКЛАД 
адміністративної комісії Виконавчого комітету Одеської міської ради 
з розгляду справ про адміністративні правопорушення

Ахмеров 
Олександр Олександрович
-
голова адміністративної комісії, член Виконавчого комітету Одеської міської ради;

Корольов 
Марат Валентинович
-
заступник голови адміністративної комісії, голова Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;

Вербицький 
В’ячеслав Володимирович
-
секретар адміністративної комісії, завідувач сектору з організації роботи адміністративної комісії Виконавчого комітету Одеської міської ради.



Члени адміністративної комісії:



Антонішак 
Оксана Степанівна

-
депутат Одеської міської ради (за згодою);

Єремиця 
Олексій Миколайович

-
депутат Одеської міської ради (за згодою);
Коробкова 
Олена Анатоліївна

-
депутат Одеської міської ради (за згодою);
Лобан 
Олег Леонідович                            

-
голова Громадської організації «Спілка сприяння військовослужбовцям та ветеранам міста Одеси»;
Макєєв 
Олег Олександрович
-
начальник відділу правової експертизи з економічних та інфраструктурних питань управління правової експертизи Юридичного департаменту Одеської міської ради;

Стась 
Едуард Павлович
-
депутат Одеської міської ради (за згодою).



Члени адміністративної комісії за посадою 
(з правом дорадчого голосу):



- директор (особа, яка виконує обов’язки) Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради;

- директор (особа, яка виконує обов’язки) Департаменту міського господарства Одеської міської ради;

- начальник (особа, яка виконує обов’язки) Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;

- начальник (особа, яка виконує обов’язки) Управління реклами Одеської міської ради;

- директор (особа, яка виконує обов’язки) Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради;

- директор (особа, яка виконує обов’язки) Юридичного департаменту Одеської міської ради;
- директор (особа, яка виконує обов’язки) Департаменту з благоустрою міста Одеської міської ради».



В.о. заступника міського голови –
керуючого справами								О. Бриндак


