Розпорядження 
Одеського міського голови 
№ 273 від 15.04.2019 р. 







Про створення робочої групи з питань реалізації Концепції з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та паркувального простору                     в місті Одесі

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації Концепції з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та паркувального простору в місті Одесі, схваленої рішенням Одеської міської ради від 20 березня 2019 року № 4361-VІІ, покращення організації дорожнього руху в частині впорядкування паркувального простору в місті Одесі:

1. Створити робочу групу з питань реалізації Концепції з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та паркувального простору                                  в місті Одесі (додається).

2. Робочій групі з питань реалізації Концепції з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та паркувального простору в місті Одесі щомісячно надавати звіт міському голові за результатами проведеної роботи.

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



                                                                                                Г. Труханов








Додаток
до розпорядження
міського голови
від 15.04.2019
№ 273
 
СКЛАД
робочої групи з питань реалізації Концепції з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та паркувального простору в місті Одесі

Вугельман 
Павло Володимирович

-
голова робочої групи, заступник міського голови;

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

Томкевич 
Владислав Юрійович
-
секретар робочої групи, в.о. директора комунального підприємства «Одестранспарксервіс».

Члени робочої групи:

Бернатович 
Олексій Володимирович 

-
т.в.о. начальника відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції                        (за згодою);

Бондаренко 
Віталій Віталійович
-
директор комунальної установи «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ»;

Жеман 
Дмитро Олександрович
-
директор комунального підприємства «Одесміськелектротранс»;

Обухов 
Петро Геннадійович

-
представник громадськості (за згодою);

Потапський 
Олексій Юрійович 
-
секретар Одеської міської ради;


Праздніков 
Юрій Юрійович
-
представник громадської організації «ВелоОдеса» (за згодою);

Фокіна 
Олена Олегівна

-
голова постійної комісії Одеської міської ради з питань транспорту, дорожнього господарства, зв'язку і морегосподарського комплексу                     (за згодою); 

Шмагай 
Андрій Васильович
-
начальник управління дорожнього господарства Одеської міської ради.


Керуюча справами                                                       		          О. Оніщенко

