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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
м. Суми

від    17.05.2021   №  165-Р

Про створення тимчасової комісії з питань розгляду колективного звернення мешканців будинку               № 181 по вул. Герасима Кондратьєва в місті Суми щодо шуму та вібрації охолоджуючого  обладнання магазину «Світ ковбас. Мережа фірмових магазинів» 

	З метою забезпечення прав і законних інтересів громадян щодо додержання тиші в громадських місцях на території Сумської міської територіальної громади, запобігання та недопущення перевищення встановлених рівнів впливу шуму та інших фізичних факторів на середовище життєдіяльності людини, об'єктивного та всебічного розгляду колективного звернення мешканців будинку № 181 по вул. Герасима Кондратьєва, відповідно до Правил додержання тиші в м. Суми, затверджених рішенням Сумської міської ради від 29 серпня 2018 року № 3797 – МР, керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Створити тимчасову комісію з питань розгляду колективного звернення мешканців будинку № 181 по вул. Герасима Кондратьєва в місті Суми щодо шуму та вібрації охолоджуючого обладнання магазину «Світ ковбас. Мережа фірмових магазинів», що розташований на першому поверсі житлового будинку № 181 по вул.  Герасима Кондратьєва у складі, згідно з додатком.

2. Тимчасовій комісії організувати проведення замірів рівня шуму та вібрації.

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

4. Інформацію про результати роботи тимчасової комісії надати Сумському міському голові в термін до 25.05.2021.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника  міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Іщенко Т.Д.




Міський голова						                      О.М. Лисенко	


Дубицький  700-656
Розіслати: згідно зі списком




































Начальник відділу торгівлі, побуту 
та захисту прав споживачів                                    	               О.Ю. Дубицький
	
							   
Заступник  міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради                                             Т.Д. Іщенко
				            			   

Начальник відділу протокольної 
роботи та контролю     	                                                                  Л.В. Моша                                            


Начальник правового управління 				               О.В. Чайченко


Керуючий справами виконавчого комітету                                 Ю.А. Павлик














                                                                             




      Додаток 
                                                                             до розпорядження міського голови 
                                                                             від    17.05.2021       №165-Р
				  
 Склад тимчасової комісії  
 з питань розгляду колективного звернення мешканців будинку № 181 по                  вул. Герасима Кондратьєва в місті Суми щодо шуму та вібрації охолоджуючого обладнання магазину «Світ ковбас. 
Мережа фірмових магазинів»

Іщенко
Тамара Дмитрівна
- 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; 
Якубовська 
Світлана Анатоліївна


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

Члени тимчасової комісії:

Скварча
Олександр Анатолійович 


Чайченко 
Олег Володимирович 


Власенко 
Тетяна Василівна


- начальник Сумського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області (за згодою);

- начальник правового управління Сумської міської ради;

- начальник відділу житлового господарства Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради;

Бондаренко
Ольга Олегівна

- заступник начальника Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради;
Левенець 
Микола Віталійович 



Манжара 
Сергій Михайлович

- головний спеціаліст відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської міської ради;

- начальник відділу здійснення заходів державного архітектурно - будівельного контролю Управління державно-будівельного контролю Сумської міської ради



Примітка: встановити, що у разі персональних змін у складі тимчасової комісії або відсутності осіб, які входять до складу тимчасової комісії, у зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших причин, особи, які виконують їх обов’язки, входять до складу тимчасової комісії за посадами.
   
  
Начальник відділу торгівлі, побуту
та захисту прав споживачів                                            	     О.Ю. Дубицький

