Додаток 
до розпорядження 
міського голови 
від 22.08.2011р. №1375-01р 
 
Склад робочої групи 
зі встановлення  мінімальної орендної плати нерухомості, 
відмінної від земельної ділянки
 
Cинятинський 
Сергій Анатолійович
-

голова робочої групи, начальник управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради; 

Поздняков 
Іван Васильович
-

заступник голови робочої групи, директор департаменту комунальної власності Одеської міської ради;

Слободянюк 
Ольга Савелівна
-

секретар робочої групи, начальник фінансового відділу департаменту комунальної власності Одеської міської ради. 

 
Члени робочої групи:
 
Аббасов 
Тельман Ельдарович
-

президент Всеукраїнської громадської організації “ФІАБСІ-Україна”, президент групи компаній “Титул” (за згодою); 

Бедрега 
Світлана Миколаївна
-

директор департаменту фінансів Одеської міської ради;

Борщенко 
Юрій Миколайович
-

президент Одеської обласної асоціації роботодавців Півдня України (за згодою);

Бровін 
Борис Олександрович
-

начальник управління архітектури та містобудування Одеської міської ради; 

Гніздовська 
Надія Миколаївна
-

заступник директора з питань технічної інвентаризації комунального підприємства «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об’єктів нерухомості»;

Григоренко
Іван Григорович
-

в.о. голови Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;

Єремєєнко 
Марія Олегівна
-

директор юридичного департаменту Одеської міської ради;

Жаданова 
Людмила Іванівна 
-

голова Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;

Іщенко 
Олександр Валерійович

- 
депутат Одеської міської ради (за згодою);

Кобринський 
Фелікс Ігорович
-

голова Спілки громадських організацій «Согласие» (за згодою);

Крижановський
Олександр Сергійович

-
депутат Одеської міської ради (за згодою);

Крук
В’ячеслав Юлійович
-
депутат Одеської міської ради (за згодою);


Матвєєв
Олександр Вікторович

-
депутат Одеської міської ради (за згодою);

Орловський 
Анатолій Йосипович
-

директор департаменту міського господарства Одеської міської ради;

Пастушок 
Іван Михайлович 
-

голова Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;

Парадовський
Олександр Вікторович

-
депутат Одеської міської ради (за згодою);

Преснов 
Юрій Олександрович
-

голова постійної комісії Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів 
(за згодою);

Решетнік 
Володимир Миколайович
-

начальник відділу адміністрування майнових податків управління оподаткування та аудиту фізичних осіб Державної податкової адміністрації в Одеській області (за згодою); 

Слюсаренок
Олексій Миколайович
-

директор регіональної філії державного підприємства «Укрспецзем» (за згодою);

Сушков 
Володимир Михайлович
-

голова Київської районної адміністрації Одеської міської ради;

Томіловська 
Людмила Василівна
-

член ради аудиторів України та член ради спілки податкових консультантів України 
(за згодою).




Т.в.о. керуючої справами                        О. Павлова

