Проект

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

(ХХХІІІ сесія VІ скликання)

24.04.2013
⌐

м. Кривий Ріг

№1951

¬
Про затвердження технічної
ради в новому складі
У зв'язку з кадровими змінами, керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада вирішила:
1. Затвердити технічну раду, створену рішенням міської ради від 25.05.2005
№3223, у новому складі (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність, підпункти рішень міської ради від:
2.1 25.03.2009 №3161 «Про внесення змін у додатки до рішення міської ради від 25.05.2005 №3223 «Про створення технічної ради» (1.1);
2.2 25.02.2010 №3725 «Про впорядкування роботи виконавчих і дорадчих
органів» (1.1.2);
2.3 23.06.2010 №3900 «Про впорядкування роботи дорадчих органів» (1.2);
2.4 18.08.2010 №4010 «Про впорядкування роботи дорадчих органів» (1.3).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань регулювання земельних відносин, планування та забудови міста,
(Іванов Ю.О.), координацію роботи – на першого заступника міського голови
Гальченка А.В.

В.о.міського голови –
секретар міської ради

С.Маляренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
24.04.2013 №1951
СКЛАД
технічної ради
Гальченко
Андрій Володимирович

– перший заступник міського голови, голова
технічної ради

Чувпило
Вадим Вікторович

– начальник управління Держземагентства у
Криворізькому районі Дніпропетровської області, заступник голови технічної ради (за згодою)

Отріщенко
Вікторія Василівна

– головний спеціаліст відділу землеустрою
управління Держземагентства у Криворізькому районі Дніпропетровської області, секретар технічної ради (за згодою)

Алентус
Володимир Вікторович

Члени ради:
– заступник голови Інгулецької районної у місті ради

Арсеєв
Юрій Миколайович

– директор відкритого акціонерного товариства
«Криворіжспецремтранс», депутат міської ради, заступник голови постійної комісії міської
ради з питань регулювання земельних відносин, планування та забудови міста, міської
комунальної власності (за згодою)

Барабаш
Валерій Михайлович

– начальник Криворізького міського управління Головного управління Держсанепідслужби у Дніпропетровській області (за
згодою)

Бризецький
Олександр Федорович

– начальник управління земельних ресурсів виконкому міської ради

Гнатовський
Петро Петрович

– начальник управління містобудування і архітектури виконкому міської ради

Гожій
Вікторія Дмитрівна

– начальник юридичного управління виконкому міської ради

Дерій
Антоніна Іванівна
Катриченко
Олександр Володимирович

– начальник відділу землеустрою управління
Держземагентства у Криворізькому районі
Дніпропетровської області (за згодою)
– начальник управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради

Красножон
Юрій Леонідович

– заступник голови Саксаганської районної у
місті ради

Любчинська
Тетяна Адамівна

– заступник голови Центрально-Міської районної у місті ради по виконавчій роботі

Охотнікова
Світлана Андріївна

– головний спеціаліст Криворізького регіонального відділу охорони навколишнього
середовища Державного управління охорони
навколишнього природного середовища в
Дніпропетровській області (за згодою)

Павловська
Людмила Григорівна

– головний спеціаліст відділу регуляторної політики управління розвитку підприємництва
виконкому міської ради

Романовська
Наталя Іллівна

– начальник відділу дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міської ради

Савінова
Ірина Федорівна

– заступник начальника управління екології
виконкому міської ради

Савчук
Микола Йосипович

– завідувач відділу з земельних питань та будівництва виконкому Довгинцівської ра-йонної в
місті ради

Ткачук
Микола Сергійович

– заступник голови Тернівської районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів
ради

Трубчанінов
Сергій Іванович

– заступник голови Дзержинської районної у
місті ради

Швець
Олександр Георгійович

– заступник голови Жовтневої районної у місті
ради з питань діяльності виконавчих органів
ради.

Секретар міської ради

С.Маляренко

