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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
м. Суми

від   08.06.2022  № 209-Р 

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 07.05.2020 №126-Р «Про створення комісії з організації сезонної, святкової виїзної торгівлі, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарків на території Сумської об’єднаної територіальної громади»

	У зв’язку із кадровими змінами, керуючись розпорядженням міського голови від 18.04.2022 № 193-Р «Про розподіл обов’язків між  міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючим справами виконавчого комітету», пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Внести зміни у розпорядження міського голови від 07.05.2020 №126-Р «Про створення комісії з організації сезонної, святкової виїзної торгівлі, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарків  на території Сумської об’єднаної територіальної громади» (зі змінами), а саме, склад Комісії  з організації сезонної, святкової виїзної торгівлі, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарків на території Сумської об’єднаної територіальної громади  викласти в редакції,  згідно з додатком.




Міський голова								О.М. Лисенко
			
		
Даценко 700-652
Розіслати: згідно зі списком





Додаток 
                                                                       до розпорядження міського голови 
  							від   08.06.2022  № 209-Р      

Склад комісії
з організації сезонної, святкової виїзної торгівлі, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарків на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади
Поляков
Станіслав Васильович
	заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова Комісії;

Даценко 
Галина Володимирівна
	заступник начальника відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради, заступник голови Комісії;

Старцева
Олена Володимирівна
	головний спеціаліст відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради, секретар Комісії.

Члени Комісії:
Голопьоров 
Руслан Володимирович
	начальник Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради

Нагай
Анатолій Михайлович
головний спеціаліст відділу врегулювання земельних відносин та спорів Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради
Левицька
Аліна Сергіївна
начальник відділу благоустрою Управління благоустрою Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради
Кривцов 
Андрій Володимирович
	начальник Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради

Славгородський 
Олег Володимирович
	директор КП «Паркінг» Сумської міської ради

Скварча
Олександр Анатолійович
начальник Сумського міського Управління ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області (за згодою)
	
У разі персональних змін у складі Комісії або відсутності осіб, які входять до складу Комісії, у зв’язку з відпусткою, хворобою або інших причин, особи, які виконують їх обов’язки, входять до складу Комісії за посадами.
Заступник начальника Відділу торгівлі, 
побуту та захисту прав споживачів		Г.В. Даценко


