ПРОЕКТ









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 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 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 заступника міського голови Котляра А.І. 



Міський голова									Г. Труханов
 


Керуюча справами						                 	О. Оніщенко
 



Вик.: Кузнєцов 705-51-71
         (Станєв 772-23-82)


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 – начальник відділу інженерного захисту території та розвитку узбережжя 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:

Балан
Віталій Вікторович
-
старший державний інспектор відділу контролю (нагляду) за безпекою судноплавства на морському та річковому транспорті в Білгород-Дністровському морському порту Чорноморського міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту України (за згодою);

Денісов
Віталій Миколайович
-
директор департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради;

Зубенко
В’ячеслав Олександрович

-
головний спеціаліст сектору з розгляду та погодження документації з землеустрою відділу договірної та правової роботи юридичного управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради;

Махеда
Олександр Анатолійович
-
старший групи з протидії незаконному вилову водних біоресурсів та здійснення превентивних заходів на водних об’єктах Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Одеській області (за згодою);

Панчук
Ігор Володимирович
-
начальник відділу прикордонної служби «Одеса» військової частини 2138 Одеського прикордонного загону південного регіонального управління Державної прикордонної служби України (за згодою);

Постовар
Артем Ігорович   
-
начальник сектору техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України                        в Одеській області (за згодою);

Фурдуй 
Лариса Володимирівна 
-
начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) водних ресурсів та атмосферного повітря – старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Кримсько-Чорноморського округу Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу (за згодою)».

 


Керуюча справами						                О. Оніщенко
 









Інформація
до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
«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»

Суть питання:

З метою підвищення ефективності дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147, Правил користування маломірними суднами на водних об’єктах в Одеській області, затверджених рішенням Одеської обласної ради від                  01 листопада 2003 року № 224-XXIV, забезпечення своєчасного облаштування на території міста Одеси об'єктів базування маломірних суден та інших плавзасобів, а також у зв’язку з кадровими змінами у виконавчих органах, департаментом муніципальної безпеки Одеської міської ради розроблений проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради,                   що передбачає:
- затвердження складу спільної комісії з питань облаштування об’єктів базування маломірних суден та інших плавзасобів на території міста Одеси в новій редакції

Очікуваний результат:

Прийняття виконавчим комітетом Одеської міської ради проекту рішення                      «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.

Можливі ризики:

Відсутні. 

Фінансовий результат:

Відсутні. 


Директор департаменту
муніципальної безпеки                                                               В.В. Кузнєцов


