Проект

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 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», виклавши додаток 2 у новій редакції (додається).

	2. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.


Міський голова                                                         			Г. Труханов 


Керуюча справами                                                   			О. Оніщенко

 
Вик.: Козловський 705-48-54
          (Даниленко 705-48-81)






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 (за згодою);

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:

Данилко 
Наталія Іванівна 

-
депутат Одеської міської ради (за згодою);
Єремиця 
Олексій Миколайович

-


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

-


член виконавчого комітету Одеської міської ради (за згодою);
Макєєв 
Олег Олександрович
-

начальник відділу правової експертизи з економічних та інфраструктурних питань управління правової експертизи юридичного департаменту Одеської міської ради;


Нікогосян 
Левон Рубенович

-

депутат Одеської міської ради (за згодою);
Підгородинський
Вадим Миколайович

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

-


депутат Одеської міської ради (за згодою);
Терещук 
Вадим Сергійович
-

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.

Директор (особа, яка виконує обов’язки) юридичного департаменту Одеської міської ради.

Директор (особа, яка виконує обов’язки) департаменту архітектури та містобудування 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».





Керуюча справами                                                				О. Оніщенко







