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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
м. Суми

від  23.05.2018                 №  184-Р

Про створення тимчасової комісії з питання розгляду скарги громадянки Вакал О.П. щодо законності розміщення квіткового магазину у квартирі № 36, буд. № 7                      по вул. Харківська та замірів рівня шуму від працюючого обладнання магазину

	З метою зменшення шкідливого впливу факторів середовища життєдіяльності людини на здоров’я населення міста Суми , розглянувши листа Головного управління Держпродспоживслужби у Сумській області  від 05.05.2018 № 04.2-13/4855, відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя  населення», керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Створити тимчасову комісію з питання розгляду скарги громадянки Вакал О.П. щодо законності розміщення квіткового магазину у квартирі № 36, буд. № 7 по вул. Харківська  та замірів рівня шуму від працюючого обладнання магазину, у складі згідно з додатком.

2. Комісії встановити законність розміщення квіткового магазину в у квартирі № 36, буд. № 7 по вул. Харківська та провести заміри рівня шуму від працюючого обладнання магазину. 

3. За результатами проведеної роботи тимчасова комісія має право готувати пропозиції та рекомендації щодо вжиття невідкладних заходів по усуненню виявленого шкідливого впливу факторів середовища.

4. Інформацію про результат роботи тимчасової комісії надати Головному управлінню Держпродспоживслужби у Сумській області.
	
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника  міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Волошину О.М.

Міський голова						                      О.М. Лисенко	
Дубицький  700-656
Розіслати: згідно зі списком

      Додаток 
                                                                             до розпорядження міського голови 
                                                                             від   23.05.2018  №184-Р        

				   Склад тимчасової комісії  
з питання розгляду скарги громадянки Вакал О.П. щодо законності розміщення квіткового магазину у квартирі № 36, буд. № 7                           по вул. Харківська та замірів рівня шуму від працюючого обладнання магазину
Волошина
Ольга Михайлівна
- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,   голова тимчасової комісії;
Дубицький
Олег Юрійович
-   начальник відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради, заступник голови тимчасової комісії; 
Мареха
Людмила Данилівна

- головний спеціаліст відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради, секретар тимчасової комісії
Члени тимчасової комісії:

Новгородська
Олена Миколаївна



- помічник лікаря-епідеміолога відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Сумського міського  управління Держпродспоживслужби у Сумській області;

Кривцов
Андоій Володимирович

- начальник управління архітектури та містобудування Сумської міської ради;
Глуходід
Євгенія Олександрівна
- головний  спеціаліст відділу надання житлово-комунальних послуг управління експлуатації та благоустрою депатраменту інфраструктури міста Сумської міської ради;


Довбня
Анатолій Миколайович
- начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради;

Голопьоров
Руслан Володимирович

- начальник  управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» 

Примітка: встановити, що у разі персональних змін у складі журі відкритого Сумського регіонального чемпіонату з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу або відсутності осіб, які входять до складу журі, у зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших причин, особи, які виконують їх обов’язки, входять до складу журі за посадами.
     
Начальник відділу торгівлі, побуту
та захисту прав споживачів                                    	                О.Ю. Дубицький

