Розпорядження
Одеського міського голови
№ 258 від 08.04.2019 р.









Про внесення змін до розпорядження міського голови від 18 липня 2017 року № 695 «Про створення робочої групи з питань відновлення та розширення повноцінної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони в м. Одесі»



Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування             в Україні», Закону України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон», з метою стимулювання економічного росту і залучення інвестицій в економіку м. Одеси:

 		1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 18 липня                    2017 року № 695 «Про створення робочої групи з питань відновлення та розширення повноцінної діяльності спеціальної (вільної) економічної зони                 в м. Одесі», виклавши додаток у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.



                                                                                           Г. Труханов










Додаток 
до розпорядження 
міського голови
від 08.04.2019 р.
№ 258
 
«Додаток 
до розпорядження 
міського голови 
від 18 липня 2017 року
№ 695


СКЛАД
робочої групи з питань відновлення та розширення повноцінної 
діяльності спеціальної (вільної) економічної зони в м. Одесі

Вугельман
Павло Володимирович
-
голова робочої групи, заступник міського голови;

Гриневецький 
Сергій Рафаїлович
-
співголова робочої групи, експерт                                 з питань спеціальних (вільних) зон 
(за згодою);

Бриндак
Олег Борисович
-
заступник голови робочої групи, депутат Одеської міської ради VII скликання 
(за згодою);

Євреінов
Олег Олегович
-
заступник голови робочої групи, директор вільної економічної зони «Порто-Франко» (за згодою);

Тетюхін 
Сергій Миколайович
-
секретар робочої групи, директор департаменту економічного розвитку Одеської міської ради.

Члени робочої групи:

Абрамова
Євгенія Георгіївна
-
директор департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради;

Бедрега
Світлана Миколаївна
-
заступник міського голови – директор департаменту фінансів Одеської міської ради;


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

Кифак 
Олександр Миколайович
-
представник асоціації «Стивідорних компаній Одеського морського порту» (за згодою);

Коккін
Анастас Олександрович
-
генеральний директор «Контейнерний термінал Одеса» (за згодою);

Кульга
Дмитро Анатолійович
-
керівник проектного офісу державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» (за згодою);

Олійникова
Олександра Андріївна
-
заступник директора департаменту – начальник відділу протоколу департаменту міжнародних зв’язків Одеської міської ради;
 
Поповська
Інна Петрівна
-
директор юридичного департаменту Одеської міської ради;

Сахаутдінов 
Руслан Ільдарович
-
заступник начальника Одеської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (за згодою);

Спектор 
Олексій Володимирович
-
директор департаменту комунальної власності Одеської міської ради;

Черкашин 
Андрій Юрійович
-
керівник проектів та програм державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» (за згодою);

Шайденко
Михайло Олександрович
-
в.о. начальника управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, головний архітектор міста;

Шемаєв
Володимир Володимирович
-
начальник відділу стратегічного планування та розвитку апарату управління державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (за згодою)».



Керуюча справами							       О. Оніщенко

