Розпорядження
Одеського міського голови
№ 376 від 15.05.2019 р.



Про створення організаційного комітету з координації святкування Міжнародного дня захисту дітей



Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення організації та якісного відзначення Міжнародного дня захисту дітей у місті Одесі, створення умов для виявлення, розвитку дитячої творчості та організації змістовного дозвілля юних одеситів:

	1. Створити організаційний комітет з координації святкування Міжнародного дня захисту дітей 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 15.05.2019 р.
№ 376

СКЛАД 
організаційного комітету з координації святкування
Міжнародного дня захисту дітей

Вугельман 
Павло Володимирович 

-
голова оргкомітету, заступник міського голови;
Етнарович
Олег Володимирович
-
заступник голови оргкомітету, голова постійної комісії Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму (за згодою);

Буйневич 
Олена Валеріївна
-
секретар оргкомітету, директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради.

Члени оргкомітету:

Байрамов
Юніс Гасанович

-
директор комунального підприємства «Міськзелентрест»;

Бех
Олег Володимирович
-
начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області              (за згодою);

Гаврилюк
Дмитро Васильович
-
директор комунальної установи «Одесреклама» Одеської міської ради;

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

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; 


Китайська 
Олена Петрівна 
-
директор департаменту праці та соціальної політики 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; 

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

Орлова 
Олена Сергіївна
-
президент фонду «Holidays» (за згодою);


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

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

Сиваш
Андрій Сергійович 

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

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

Тодійчук 
Вадим Володимирович
-
в.о. директора комунального підприємства «Міські дороги»;

Цибохін 
Олег Миколайович


-
в.о. директора комунального підприємства «Парки Одеси»;
Шовкун 
Кристина Ігорівна
-
голова Молодіжної ради при Одеському міському голові (за згодою);

Якименко 
Людмила Анатоліївна
-
директор департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради.

 

Керуюча справами			          О. Оніщенко

