Проєкт

Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 25 березня 2021 року № 106  «Про створення комісії з розгляду земельних спорів»
 
Відповідно до підпункту  5 пункту «б» частини 1 статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з кадровими та структурними змінами у виконавчих органах Одеської міської ради Виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 25 березня 2021 року № 106 «Про створення комісії з розгляду земельних спорів», виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).

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.: Філатов
         (Серьогіна (067) 770-19-00)
 

     












Додаток
до рішення 
Виконавчого комітету 
Одеської міської ради
від 
№ 


«Додаток 1
до рішення 
Виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 25 березня 2021 року 
№ 106

СКЛАД
комісії з розгляду земельних спорів

Мандриченко 
Жанна Василівна
-
голова комісії, депутат Одеської міської ради VIII скликання, член депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»                  (за згодою);

Танцюра 
Дмитро Миколайович
-
заступник голови комісії, депутат Одеської міської ради VIII скликання, член депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ДОВІРЯЙ ДІЛАМ» (за згодою);

Данилюк 
Сергій Леонтійович
-
секретар комісії, депутат Одеської міської ради VIII скликання, член депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» (за згодою).



Члени комісії:

Абрамов
Олександр Андрійович
-
член Виконавчого комітету Одеської міської ради;

Антоненко 
Олександр Володимирович

-
начальник відділу самоврядного контролю за використанням та охороною земель Малиновського та Суворовського районів управління самоврядного контролю за використанням та охороною земель Департаменту земельних ресурсів  Одеської міської ради;

Данилко 
Наталія Іванівна

-
депутат Одеської обласної ради (за згодою);
Івашова
Наталія Ігорівна

-
член Виконавчого комітету Одеської міської ради;

Корнієнко                         Володимир Олександрович

-
депутат Одеської міської ради                             VIII скликання, член депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» (за згодою);

Луцях
Андрій Миколайович

-
заступник начальника відділу правової експертизи з містобудівних та земельних питань управління правової експертизи Юридичного департаменту Одеської міської ради;

Страшний 
Сергій Анатолійович

-
депутат Одеської міської ради                            VIII скликання, член депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ДОВІРЯЙ ДІЛАМ» (за згодою);

Ченчик 
Олена Михайлівна

-
головний спеціаліст відділу землеустрою Київського району управління землеустрою Департаменту земельних ресурсів  Одеської міської ради».




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



