
Розпорядження
Одеського міського голови
№ 424 від 18.05.2020 р.







Про внесення змін до розпорядження міського голови від 13 березня 2020 року           № 212 «Про заходи щодо зниження               ризику інфікування та попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19, у м. Одесі»



	Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування                   в Україні», враховуючи кадрові зміни у виконавчому комітеті Одеської міської ради: 

	1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 13 березня                      2020 року № 212 «Про заходи щодо зниження ризику інфікування та попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19, у м. Одесі», 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.
                                                                                  	№ 424


«Додаток 1
                                                                                  	до розпорядження
                                                                                 		міського голови
                                                                                  	від 13 березня 2020 року           
                                                                                  	№ 212


СКЛАД
оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

Труханов 
Геннадій Леонідович
-
голова штабу, міський голова;


Вугельман 
Павло Володимирович
-
перший заступник голови штабу,  заступник міського голови;

Бедрега 
Світлана Миколаївна
-
заступник голови штабу,  заступник міського голови – директор департаменту фінансів Одеської міської ради;

Тиховський 
Олександр Сергійович
-
секретар штабу, заступник директора департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради.

Члени штабу:

Підгайний 
Сергій Григорович
-
в.о. першого заступника міського голови;


Жеман 
Дмитро Олександрович
-
в.о. заступника міського голови – директора департаменту міського господарства Одеської міської ради;

Янчук 
Олесь Борисович

-
заступник міського голови;
Оніщенко
Олена Семенівна
-
керуюча справами виконавчого комітету Одеської міської ради;
Бех 
Олег Володимирович
-
начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області (за згодою);

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

Герасименко
Андрій Іванович 
-
начальник відділу мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської ради; 

Гостіщев
Олександр Євгенович
-
начальник Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції (за згодою);

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

Нікогосян 
Левон Рубенович
-
директор комунального підприємства «Одесфарм»;

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

Поповська 
Інна Петрівна
-
директор юридичного департаменту Одеської міської ради;

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

Тетюхін 
Сергій Миколайович
-
директор департаменту економічного розвитку Одеської міської ради;

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

Керуюча справами                                                                           О. Оніщенко

