

Розпорядження
Одеського міського голови
№ 422 від 18.05.2020 р.



Про внесення змін до розпорядження міського голови від 15 лютого 2016 року № 86                     «Про створення постійно діючої робочої групи із вдосконалення структури та оптимізації повноважень виконавчих органів Одеської міської ради»


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

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 15 лютого                 2016 року № 86 «Про створення постійно діючої робочої групи із вдосконалення структури та оптимізації повноважень виконавчих органів Одеської міської ради», виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



                                                                                         Г. Труханов
















Додаток
до розпорядження
міського голови
від 18.05.2020р.
№ 422 

«Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 15 лютого 2016 року
№ 86
СКЛАД
постійно діючої робочої групи із вдосконалення структури 
та оптимізації повноважень виконавчих органів Одеської міської ради
   
Труханов 
Геннадій Леонідович  

-
голова робочої групи, міський голова;
Бриндак 
Олег Борисович
-
заступник голови робочої групи, радник міського голови, голова постійної комісії Одеської міської ради з питань землеустрою і земельних правовідносин (за згодою);

Оніщенко 
Олена Семенівна
-
заступник голови робочої групи, керуюча справами виконавчого комітету Одеської міської ради;

Броварська 
Марина Владиславівна
-
секретар робочої групи, директор департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради.



Члени робочої групи:

Балух 
Денис Валерійович 

-
голова постійної комісії Одеської міської ради з питань законності, депутатської етики, реалізації державної регуляторної політики та міжнародних відносин (за згодою);

Бедрега
Світлана Миколаївна 

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

Жеман 
Дмитро Олександрович

-
в.о. заступника міського голови – директора 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;

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

Підгайний 
Сергій Григорович

-
в.о. першого заступника міського голови;

Поповська 
Інна Петрівна 

-
директор юридичного департаменту Одеської міської ради;

Потапський 
Олексій Юрійович

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

Янчук 
Олесь Борисович
-
заступник міського голови».

 
 
Керуюча справами                                      			                 О. Оніщенко




