Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 19 від 27.01.2021 р.


Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення «Про визначення уповноваженої особи з накладання фінансових санкцій на юридичних осіб за порушення законодавства у сфері охорони культурної  спадщини» 



Відповідно до підпункту 5 пункту «б» частини 1 статті 31, статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  частини 2                 статті 6, статей 44, 45 Закону України «Про охорону культурної спадщини», з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеській міській раді проєкт рішення                          «Про визначення уповноваженої особи з накладання фінансових санкцій на юридичних осіб за порушення законодавства у сфері охорони культурної  спадщини» (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









Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 19 від 27.01.2021 р.

 

Про визначення уповноваженої особи з накладання фінансових санкцій на юридичних осіб за порушення законодавства у сфері охорони культурної  спадщини                                                                                                                                                                                                                                
                                                                          

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  частини 2 статті 6, статей 44, 45 Закону України «Про охорону культурної спадщини», з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

	Визначити уповноваженою особою з накладання фінансових санкцій на юридичних осіб за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини першого заступника міського голови Кучука М.І.


	Визнати таким, що втратило чинність, рішення Одеської міської ради від 22 липня 2020 року № 6218-VII «Про визначення уповноваженої особи з накладання фінансових санкцій на юридичних осіб за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини».


	Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування забудови територій, міського дизайну, архітектури та охорони культурної спадщини.



Міський голова								Г. Труханов


Проєкт рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради


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





