Додаток
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 235 від 25.09.2014
  
Склад
колегіального дорадчого органу 
з питань охорони об’єктів культурної спадщини 
(Координаційної ради) 
при виконавчому комітеті Одеської міської ради
    

Шелюгін
Андрій Ігорович
-
голова Координаційної ради, начальник управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради, член Українського комітету ICOMOS;

Бабін
Віталій Павлович
-
заступник голови Координаційної ради, заступник начальника управління з питань  охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради;          

Завалко
Світлана Василівна
-
відповідальний секретар Координаційної ради, заступник начальника управління – начальник відділу з питань охорони та обліку об’єктів культурної спадщини управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради.

Члени Координаційної ради:

Арутюнова
Інна Василівна

-
краєзнавець (за згодою);
Губарь
Олег Йосипович

-
краєзнавець (за згодою);
Єксарьова
Надія Максимівна
-
завідувач кафедри основ архітектури і дизайну архітектурного середовища Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор кафедри, кандидат архітектури, доцент, член Українського комітету ICOMOS (за згодою);



Заводовський
Олександр Геннадійович
-
голова постійної комісії Одеської міської ради з міського дизайну і охорони об’єктів культурної спадщини  (за згодою);

Ковальчук
Лідія Борисівна
-
головний спеціаліст управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради;          

Коган
Петро Якович
-
заступник голови обласної організації «Спілка дизайнерів України» (за згодою);

Креймер
Аркадій Євсейович 
-
заступник директора громадської організації «Всесвітній клуб одеситів» (за згодою);

Лисенко
Вадим Андрійович
-
завідувач кафедри архітектурних конструкцій, реставрації і реконструкції будівель, споруд та їх комплексів Одеської державної академії будівництва та архітектури, доктор технічних наук, професор, академік (за згодою);

Маркова
Тетяна Юріївна
-
директор департаменту культури та туризму Одеської міської ради;

Мещеряков
Володимир Миколайович
-
головний спеціаліст відділу територіального представництва управління контролю за переміщенням культурних цінностей та охорони культурної спадщини Міністерства культури України, член Українського комітету ICOMOS, Лауреат Державної премії України в галузі архітектури, кандидат архітектури, доцент                 (за згодою);            

Мотирева
Наталія Миколаївна
-
голова Правління Одеської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (за згодою);          

Палієнко
Володимир Федорович
-
головний спеціаліст відділу територіального представництва управління контролю за переміщенням культурних цінностей та охорони культурної спадщини Міністерства культури України, член Українського комітету ICOMOS (за згодою);

Рирмак
Наталія Михайлівна
-
головний спеціаліст управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради;
Розенбойм
Олександр Юлійович

-
журналіст, краєзнавець (за згодою);           
Стоянов
Федір Федорович
-
в.о. начальника управління охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації (за згодою);         

Сурілов
Олександр Олексійович
-
член Одеської регіональної організації «Національної спілки журналістів України»                    (за згодою);

Суханов
Володимир Геннадійович
-
директор Науково-виробничого центру «Екобуд», дійсний член Академії будівництва України, дійсний член Інженерної Академії України, заслужений будівельник України, професор Одеської державної академії будівництва та архітектури (за згодою);

Шайденко
Михайло Олександрович
-
в.о. начальника управління архітектури та містобудування Одеської міської ради.






Керуюча справами                                                                              О. Оніщенко


Информация
к проекту решения исполнительного комитета Одесского городского совета    «О внесении изменений в приложение 2 к решению исполнительного комитета Одесского городского совета от 10.06.2010 г. № 271 «О создании коллегиального совещательного органа по вопросам охраны объектов культурного наследия (Координационного совета) при исполнительном комитете Одесского городского совета»


СУТЬ ВОПРОСА: в связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах, а так же в управлении охраны объектов культурного наследия Одесской областной государственной администрации, департаменте культурного наследия и культурных ценностей Министерства культуры Украины, возникла необходимость внесения изменений в состав коллегиального органа по вопросам охраны объектов культурного наследия (Координационного совета) при исполнительном комитете Одесского городского совета, созданного решением исполнительного комитета Одесского городского совета от 10.06.2010 г. № 271. 


ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: эффективная коллегиальная работа Координационного совета способствует решению актуальных вопросов в области сохранения культурного наследия Одессы, осуществлению мероприятий для реализации заданий стратегической цели приоритетного направления социально-экономического развития Одессы до 2022 года – усовершенствование пространственной организации города.


ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ: отсутствуют.


ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК): увеличение историко-культурного, духовного и туристического потенциала города.



