Проєкт


Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 29 березня 2018 року № 127 «Про створення спільної комісії з питань облаштування об’єктів базування маломірних суден та інших плавзасобів на території міста Одеси»


Відповідно до статей 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв'язку з кадровими змінами у виконавчих органах Одеської міської ради, а також територіальних органах центральних органів виконавчої влади, Виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 29 березня 2018 року № 127 «Про створення спільної комісії з питань облаштування об'єктів базування маломірних суден та інших плавзасобів на території міста Одеси», виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Труханова Г.Л.


Міський голова								Г. Труханов
 
В.о. заступника міського голови – 
керуючого справами							О. Бриндак
 
Вик.: Кузнєцов 705-51-71
          (Ягупенко 099-733-44-52)
 








Додаток
до рішення 
Виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№


«Додаток 1
до рішення 
Виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 29 березня 2018 року
№ 127



СКЛАД
спільної комісії з питань облаштування об’єктів базування 
маломірних суден та інших плавзасобів на території міста Одеси


Кузнєцов 
Віктор Володимирович
-
голова комісії, директор Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради;

Парфьонов 
Віталій Павлович
-
заступник голови комісії, заступник начальника Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради;

Коцюба 
Степан Миколайович
-
секретар комісії, в.о. начальника Комунальної установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради».



Члени комісії:

Караулов
Віталій Дмитрович 
-
начальник Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) (за згодою);

Постовар
Артем Ігорович   
-
начальник сектору техногенної безпеки Управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області (за згодою);
Стешенко
Олег Іванович
-
заступник начальника Управління – начальник відділу організації діяльності груп реагування Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Одеській області (за згодою);

Таран
Ігор Васильович
-
головний спеціаліст відділу державного нагляду (контролю) за безпекою судноплавства на морському та річковому транспорті  Чорноморського міжрегіонального Управління Державної служби морського та річкового транспорту України (за згодою);

Фасоля
Віталій Вікторович
-
начальник відділу прикордонної служби «Одеса» Одеського прикордонного загону Південного регіонального Управління Державної прикордонної служби України           (за згодою)».

 


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



