Розпорядження
Одеського міського голови
№ 308 від 22.04.2019 р.







Про створення організаційного комітету з координації проведення П’ятого Міжнародного фестивалю «Золоті скрипки Одеси»




Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою організації культурного дозвілля населення, привернення уваги до м. Одеси як центру розвинутої духовної культури:

1. Створити організаційний комітет з координації проведення                     П’ятого Міжнародного фестивалю «Золоті скрипки Одеси» та затвердити його склад (додається).

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



Г. Труханов













Додаток 
								до розпорядження 
								міського голови 
								від 22.04.2019 р.
								№ 308



СКЛАД
організаційного комітету з координації проведення 
П’ятого Міжнародного фестивалю «Золоті скрипки Одеси»

Вугельман 
Павло Володимирович 

-
голова оргкомітету, заступник міського голови;

Бабіч
Надія Матвіївна

-
заступник голови оргкомітету, генеральний директор Одеського національного академічного театру опери та балету (за згодою);

Бриндак 
Олег Борисович 
-
заступник голови оргкомітету, радник міського голови, депутат Одеської міської ради; 

Маркова
Тетяна Юріївна
-
секретар оргкомітету, директор департаменту культури та туризму Одеської міської ради.

Члени оргкомітету:
Байрамов
Юніс Гасанович

-
директор комунального підприємства  «Міськзелентрест»;
Бєлов 
Сергій Миколайович
-
в.о. директора департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради;

Бондаренко
Віталій Віталійович

-
директор комунальної установи 
«Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради;

Броварська 
Марина Владиславівна 
-
директор департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради;

Головін
Дмитро Валерійович 
-
начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області (за згодою);

Зіцер 
Галина Борисівна 

-
директор Одеської обласної філармонії     (за згодою);
Козловський
Олександр Маркович 

-
директор департаменту міського господарства Одеської міської ради;
Корольов
Марат Валентинович

-
голова Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;
Крижалко
Людмила Михайлівна 

-
заступник директора департаменту – начальник відділу мистецтв та культурно-освітніх закладів департаменту культури та туризму Одеської міської ради;

Кузнєцов 
Віктор Володимирович

-
директор департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради;

Лисюк 
Євген Леонідович 

-
директор Одеської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені професора П.С. Столярського                  (за згодою);

Макогонюк
Ольга Олександрівна

-
в.о. генерального директора комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса»;

Носовський
Олександр Миколайович

-
директор комунального підприємства «Сервісний центр»;
Олійникова 
Олександра Андріївна 

-
в.о. директора департаменту міжнародних зв’язків Одеської міської ради;

Павлова 
Олена Олегівна

-
член виконавчого комітету Одеської міської ради, директор з розвитку громадської організації «Всесвітній клуб одеситів» (за згодою);

Панасюченко 
Віктор Володимирович  
-
начальник управління реклами Одеської міської ради;


Прокопець 
Олександр Володимирович
-
директор комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло»;

Рибак 
Юрій Володимирович 
-
начальник Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції (за згодою);

Сиваш
Андрій Сергійович


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

Якименко 
Олена Олександрівна 
-
директор департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради.

Творча група:

Нейченко 
Андрій Володимирович 
-
виконавчий продюсер П’ятого   Міжнародного фестивалю «Золоті скрипки Одеси» (за згодою);

Покровська 
Арсенія Вікторівна 
-
директор громадської організації «Золоті скрипки Одеси» (за згодою);

Покровський 
Ігор Миколайович 
-
художній керівник П’ятого Міжнародного фестивалю «Золоті скрипки Одеси»                      (за згодою);

Шаврук 
Ігор Леонідович 
-
головний диригент П’ятого Міжнародного фестивалю «Золоті скрипки Одеси»                         (за згодою).





Керуюча справами 							       О. Оніщенко 

