Розпорядження
Одеського міського голови
№ 360 від 11.05.2019 р.


Про внесення змін до розпорядження міського голови від 13 червня 2012 року № 579-01р «Про створення Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання дітей і молоді при Одеському міському голові» 


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з кадровими змінами у виконавчих органах Одеської міської ради: 

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 13 червня 2012 року № 579-01р «Про створення Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання дітей і молоді при Одеському міському голові», виклавши додаток 1 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  11.05.2019
№  360

«Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 13 червня 2012 року
№ 579-01р


СКЛАД
Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання 
дітей і молоді при Одеському міському голові

Вугельман 
Павло Володимирович
-

голова Координаційної ради, заступник міського голови;

Етнарович 
Олег Володимирович
-

співголова Координаційної ради, голова постійної комісії Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму (за згодою);

Буйневич 
Олена Валеріївна
-
заступник голови Координаційної ради, директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

Лобан 
Олег Леонідович
-
заступник голови Координаційної ради, член виконавчого комітету Одеської міської ради (за згодою);

Жильцов 
Олександр Сергійович
-
секретар Координаційної ради, директор департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради.

Члени Координаційної ради:
Бабакін 
Сергій Георгійович
-
директор Одеського обласного Стрілецько- спортивного клубу Товариства сприяння обороні України, член центрального комітету Товариства сприяння обороні України (за згодою); 

Дамаскіна 
Ірина Віталіївна 
-
начальник служби у справах дітей Одеської міської ради; 


Делієва 
Наталія Вікторівна
-
директор театру «Маски-шоу» (за згодою);


Добровольський 
В’ячеслав Авксентійович
-
голова Організації ветеранів міста Одеси (за згодою);

Змислінський 
Валентин Васильович 
-
голова громадської організації «Спілка сприяння військовослужбовцям та ветеранам м. Одеси» (за згодою); 

Іванов 
Олександр Васильович 
-
член комітету органу самоорганізації населення «Відродження» (за згодою);

Калинюк 
Ілля Петрович

-
член Молодіжної ради при Одеському міському голові (за згодою);

Кіндеркнехт 
Лев Вікторович
-
голова громадської організації «Одеська обласна спілка ветеранів-десантників» (за згодою);

Кісловський 
Олексій В’ячеславович 
-
депутат Одеської міської ради (за згодою); 


Коваль 
Денис Олександрович 
-
депутат Одеської міської ради (за згодою); 


Козаріз 
Юрій Сергійович 
-
член громадської організації «Аратта – Одеса» (за згодою);

Косєй 
Ірина Володимирівна
-
головний спеціаліст управління реклами Одеської міської ради; 

Крюк 
Геннадій Олександрович
-
заступник командувача Одеського обласного козацького товариства «Південний оперативний козацький округ» (за згодою);

Левітін 
Олександр Володимирович
-
відповідальний секретар громадської організації «Регіональна рада громадських об'єднань ветеранів Одеської області» (за згодою); 

Луньова 
Ганна Петрівна
-
начальник відділу з питань охорони материнства та дитинства департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради; 

Майнов 
Олександр Сергійович
-
член Молодіжної ради при Одеському міському голові (за згодою);

Начвинов 
Валерій Анатолійович
-
голова громадської організації «Самооборона Одеси» (за згодою);

Плахутенко 
Володимир Вікторович
-
директор позашкільного навчального закладу «Одеський міський Центр військово-патріотичного виховання учнівської молоді «Пост № 1»;

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

Роговський 
Дмитро Володимирович 
-
голова Одеської обласної організації конгресу українських націоналістів (за згодою); 

Санак 
Юрій Миколайович 
-
начальник відділу по роботі з бібліотеками та історико-топонімічною комісією департаменту культури та туризму Одеської міської ради;

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

Томашевський 
Володимир Володимирович
-
голова громадської організації «Одеський округ Козацтва Запорозького» (за згодою); 

Шовкун 
Кристина Ігорівна
-
голова Молодіжної ради при Одеському міському голові (за згодою);

Шпак 
Сергій Васильович
-
голова Міжобласної громадської організації «Чорноморський округ «Козацтво Запорозьке» (за згодою);

Штепа 
Олександр Олексійович
-
заступник директора департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради – начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами». 





Т.в.о. керуючої справами 				С. Бедрега

