Проєкт
 
Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 30 січня 2014 року № 27 «Про створення постійної комісії з інвентаризації, обліку та визначення балансоутримувачів об’єктів монументального мистецтва, елементів декоративного оснащення об’єктів благоустрою, меморіальних пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних та пам’ятних дощок на території міста Одеси, які не належать до об’єктів культурної спадщини»

Відповідно до підпункту 5 пункту «б» частини 1 статті 31, підпункту 10 пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення належного обліку та утримання об’єктів монументального мистецтва, елементів декоративного оснащення об’єктів благоустрою, меморіальних пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних та пам’ятних дощок на території міста Одеси, які не належать до об’єктів культурної спадщини, у зв’язку з кадровими змінами у виконавчих органах Одеської міської ради Виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 30 січня 2014 року № 27 «Про створення постійної комісії з інвентаризації, обліку та визначення балансоутримувачів об’єктів монументального мистецтва, елементів декоративного оснащення об’єктів благоустрою, меморіальних пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних та пам’ятних дощок на території міста Одеси, які не належать до об’єктів культурної спадщини», виклавши додаток у новій редакції (додається).

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

Міський голови				                    				Г. Труханов


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

 
Вик.: Мещеряков 722-75-98
          (Ковальчук 722-75-76)
 Додаток  
до рішення Виконавчого комітету 
Одеської міської ради
від
№ 


«Додаток  
до рішення Виконавчого комітету 
Одеської міської ради
від 30 січня 2014 року 
№ 27


СКЛАД
постійної комісії з інвентаризації, обліку та визначення балансоутримувачів об’єктів монументального мистецтва, елементів декоративного оснащення об’єктів благоустрою, меморіальних пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних та пам’ятних дощок на території міста Одеси, які не належать до об’єктів культурної спадщини
  
Мещеряков 
Володимир Миколайович
-
голова комісії, начальник Управління                з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради;

Ковальчук 
Лідія Борисівна
-
секретар комісії, головний спеціаліст Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради.

Члени комісії:

Павлова
Олена Олегівна
-
член Виконавчого комітету Одеської міської ради;


-
представник Київської районної адміністрації Одеської міської ради; 


-
представник Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради; 


-
представник Приморської районної адміністрації Одеської міської ради; 


-
представник Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;

-
представник Департаменту з благоустрою міста Одеської міської ради;


-
представник Комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради;


-
представник Департаменту культури та туризму Одеської міської ради;


-
представник Департаменту міського господарства Одеської міської ради;


-
представник Комунального підприємства «Сервісний центр»;


-
представник Комунальної установи «Муніципальна служба комунальної власності Одеської міської ради». 



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





