
Розпорядження
Одеського міського голови
№ 246 від 05.04.2019 р.








Про створення організаційного комітету  з координації проведення традиційного Дня Європи у 2019 році
 
 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування      в Україні», з метою організації та здійснення координації проведення заходів щодо традиційного Дня Європи у 2019 році:

1. Створити організаційний комітет з координації проведення традиційного Дня Європи у 2019 році та затвердити його склад (додається).

2. Виконавчим органам Одеської міської ради надати пропозиції                        з проведення традиційного Дня Європи у 2019 році на розгляд організаційному комітету.
 
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
 
                                                                                           

                                                                                         
                                                                                         Г. Труханов
 
 










Додаток 
									до розпорядження 
									міського голови
									від 05.04.2019 р.

									№  246
				    	 


СКЛАД
організаційного комітету з координації проведення традиційного                          Дня Європи у 2019 році

Вугельман 
Павло Володимирович 
-
голова оргкомітету, заступник міського голови;

Олійникова 
Олександра Андріївна
-
секретар оргкомітету, заступник директора департаменту – начальник відділу протоколу департаменту міжнародних зв’язків Одеської міської ради.




Члени організаційного комітету:

Буйневич 
Олена Валеріївна 

-
директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради;
Єміл Рапча

-
дуаєн дипломатичного корпусу, акредитованого в Одесі, Генеральний консул Румунії в Одесі (за згодою);

Жильцов 
Олександр Сергійович

-
директор департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради;
Ілько 
Олександр Васильович

-
директор департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради;

Козловський 
Олександр Маркович
-
директор департаменту міського господарства Одеської міської ради;

Кондратюк
Сергій Анатолійович
-
голова Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;


Корольов 
Марат Валентинович
-
голова Приморської районної                  адміністрації Одеської міської ради;

Кузнєцов 
Віктор Володимирович
-
директор департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради;

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

Машьянов 
Сергій Володимирович 

-
начальник управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради; 

Омельчук 
Євген Володимирович  
-
голова Малиновської районної                адміністрації Одеської міської ради;

Орлов 
Сергій Валентинович

-
т.в.о. представника Міністерства закордонних справ України в Одесі                       (за згодою);

Остапенко
Павло Володимирович 

-
начальник управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради;

Панасюченко 
Віктор Володимирович 
-
начальник управління реклами Одеської міської ради;

Пуздрач 
Руслан Олександрович
-
начальник управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради;

Ржепішевський
Костянтин Іванович 
-
радник Міністра закордонних справ України (за згодою);

Сиваш
Андрій Сергійович

-
директор департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради;

Сушков
Володимир Михайлович  
-
голова Київської районної адміністрації Одеської міської ради.





Керуюча справами 							         О. Оніщенко 

