Розпорядження
Одеського міського голови
№ 92 від 12.02.2019 р.



Про створення організаційного комітету з координації проведення заходів щодо святкування «Гуморини-2019»



Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування       в Україні», з метою здійснення координації проведення заходів щодо святкування «Гуморини-2019»:

1. Створити організаційний комітет з координації проведення заходів щодо святкування «Гуморини-2019» та затвердити його склад (додається).
 
2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
 



                                                                                          Г. Труханов
 




















Додаток 
до розпорядження
міського голови
				    					від 12.02.2019 р.											№ 92

СКЛАД
організаційного комітету з координації проведення заходів щодо святкування «Гуморини-2019»

Орловський 
Анатолій Йосипович 

-
голова оргкомітету, перший заступник міського голови;

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

Вугельман
Павло Володимирович 

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

Члени оргкомітету:

Бедрега
Світлана Миколаївна

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

Котляр
Андрій Іванович 

-
заступник міського голови;
Янчук 
Олесь Борисович 

-
заступник міського голови;
Бєлов
Сергій Миколайович
-
в.о. директора департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради;

Білецький 
Михайло Миколайович 
-
начальник Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції (за згодою);

Броварська 
Марина Владиславівна 
-
директор департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради;
Буйневич 
Олена Валеріївна 
-
директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

Головін 
Дмитро Валерійович 

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

Ілько 
Олександр Васильович 
-
директор департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху 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;
Крижалко
Людмила Михайлівна 

-
заступник директора департаменту – начальник відділу методичної роботи зі школами естетичного виховання департаменту культури та туризму Одеської міської ради;

Кузнєцов 
Віктор Володимирович 
-
директор департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради;

Машьянов 
Сергій Володимирович 

-
начальник управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради; 

Омельчук 
Євген Володимирович

-
голова Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;
                                                 
Оніщенко
Олена Семенівна

-
керуюча справами виконавчого комітету 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»;

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

Сушков 
Володимир Михайлович

-
голова Київської районної адміністрації       Одеської міської ради;					 
Федорчак 
Віктор Васильович

-
начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій                в Одеській області (за згодою);

Шатілов
Олексій Павлович
-
директор комунального підприємства  «Міські дороги»;

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

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

Творча група:

Барський 
Борис Володимирович 

-
учасник Комік-трупи «Маски» (за згодою);
Делієв 
Георгій Вікторович 

-
художній керівник Комік-трупи «Маски»                (за згодою);
Камінкер 
Олег Ісайович

-
депутат Одеської міської ради, заступник директора малого підприємства товариства з обмеженою відповідальністю «Лайтек» (за згодою);

Кнеллер
Ігор Герцович 
-
письменник-сатирик, сценарист (за згодою);


Орлова
Олена Сергіївна

-
президент фонду «Holidays» (за згодою);
Цикановський 
Денис Ігорович
-
сценарист.

Керуюча справами 				         О. Оніщенко

