ПРОЄКТ

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 27 серпня 2015 року № 272             «Про затвердження Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради у новій редакції»

Відповідно до статей 33, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 21 частини 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, з метою забезпечення належної роботи, пов’язаної з техногенно-екологічною безпекою та своєчасним реагуванням на надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціального характеру,               у зв’язку з кадровими та структурними змінами у виконавчих органах Одеської міської ради та завершенням процедури реорганізації відповідних виконавчих органів державної влади виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 27 серпня 2015 року № 272 «Про затвердження Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради у новій редакції», виклавши додаток 2 у новій редакції (додається).

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


Міський голова								Г. Труханов
 
Керуюча справами						         	О. Оніщенко
 
Вик.: Кузнєцов 705-51-71
          (Ягупенко 099-733-44-52)






Додаток 
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 
№ 


«Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 27 серпня 2015 року 
№ 272


Перелік
посадових осіб, які входять до складу комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
виконавчого комітету Одеської міської ради


№
з/п
Посада
1
Голова комісії  – міський голова
2
Перший заступник голови комісії – перший заступник міського голови
3
Заступник голови комісії – заступник міського голови
4
Заступник голови комісії – заступник міського голови
5
Заступник голови комісії – заступник міського голови
6
Заступник голови комісії – заступник міського голови – директор департаменту фінансів Одеської міської ради 
7
Заступник голови комісії – директор департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради
8
Заступник голови комісії – голова постійної комісії Одеської міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій (за згодою)
9
Секретар комісії – головний спеціаліст відділу планування цивільного захисту населення управління з питань цивільного захисту населення департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради 
Члени комісії:
1
Секретар Одеської міської ради
2
Керуюча справами виконавчого комітету Одеської міської ради
3
Директор юридичного департаменту Одеської міської ради
4
Директор департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього  руху Одеської міської ради
5
Директор департаменту міського господарства Одеської міської ради
6
Директор департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
7
Директор департаменту економічного розвитку Одеської міської ради
8
Начальник відділу мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської ради
9
Начальник управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради
10
Начальник управління капітального будівництва Одеської міської ради
11
Директор департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради
12
Директор департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради
13
Начальник управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради
14
Начальник управління дорожнього господарства Одеської міської ради
15
Директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради
16
Начальник Одеського міського управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області (за згодою)
17
Начальник Головного управління Національної поліції України в Одеській області (за згодою)
18
Начальник центру телекомунікаційних послуг Одеської філії                        відкритого акціонерного товариства «Укртелеком» (за згодою)
19
Начальник Одеського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області (за згодою)
20
Заступник директора з технічних питань філії «Інфоксводоканал» товариства з обмеженою відповідальністю «Інфокс» (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 27 серпня 2015 року № 272 «Про затвердження Положення 
про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і  надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради у новій редакції»

Суть питання:

Відповідно до статей 33, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 21 частини 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, з метою забезпечення належної роботи, пов’язаної з техногенно-екологічною безпекою та своєчасним реагуванням на виникаючі надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціального характеру, а також у зв’язку з кадровими змінами в структурі виконавчого комітету та завершенням реорганізації відповідних виконавчих органів державної влади, департаментом муніципальної безпеки Одеської міської ради розроблений проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради, що передбачає:
- затвердження в новій редакції Переліку посадових осіб, які входять до складу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради

Очікуваний результат:

Прийняття виконавчим комітетом Одеської міської ради проекту рішення                      «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 27 серпня 2015 року № 272 «Про затвердження Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і  надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради    у новій редакції»

Можливі ризики:

Відсутні. 

Фінансовий результат:

Відсутні. 


Директор департаменту
муніципальної безпеки                                                                      В.В. Кузнєцов


