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Кремінська міська рада
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ   № ______         


від  «____ » _________________  2012 р. 
м. Кремінна   

Про створення постійно діючої комісії 
з питань поводження з безхазяйними відходами

	На виконання припису державної екологічної інспекції України у Луганській області від 18 червня  2012 року № 128 відповідно до ст. 20 Закону України «Про охорону навколишнього середовища», ст. 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та Положення про Державну екологічну інспекцію в областях, керуючись  ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.12 Закону України «Про відходи»

ВИРІШИВ

	Утворити постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними відходами у складі: .

          	 Одіяненко В. І. - голова комісії, начальник відділу розвитку інфраструктури ЖКГ та будівництва апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради;
	 Наумчук О. Г. – секретар комісії, інспектор з благоустрою відділу розвитку інфраструктури ЖКГ та будівництва апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради;
 Шаповалова С. І. – старший майстер КП «Кремінна – Комунсервіс»;
Старікова Н. В. – майстер КП «Кремінна – Комунсервіс»;
 Білянська Н. С., -  технолог КП «Кремінна – Комунсервіс»;
 Кошелєва Н. М. - майстер дільниці санітарного очищення КП  «Кремінна – Комунсервіс»;
 Гуріна Н. О. – завідувач клубу у с.Червона Діброва;
 Дядик Т. С. - член ревізійної комісії ОСББ «Авангард-Кремінна» (вул. Шевченко, 29);
2. Оформлення протоколів про адміністративні правопорушення повинно відповідати вимогам існуючого законодавства, зміст протоколів ст. 256 КУ о АП.
           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань ЖКГ, транспорту, зв`язку, будівництва, земельних відносин, охорони довкілля Китайгору І.О.


Міський голова 								В.І. Гриценко


надати:
	Китайгора І. О.
	відділ ЖКГ
Наумчук О. Г. 
Шаповалова С. І. 
Старікова Н. В.
Білянська Н. С.
Кошелєва Н. М. 
Гуріна Н. О.
Дядик Т. С.























Секретар виконкому
міської ради									О. Ю. Літвін


Заступник міського голови
з питань ЖКГ, транспорту, зв'язку,
будівництва, земельних відносин,
охорони довкілля								І. О. Китайгора




Юрисконсульт								С. В. Кубай



