Розпорядження
Одеського міського голови
№ 438 від 25.05.2020 р.

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 03 квітня 2020 року № 286 «Про заходи щодо забезпечення проведення у місті Одесі чергового призову громадян України на строкову військову службу у травні-липні 2020 року та жовтні-грудні 2020 року»
 
Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 36, пункту 20 частини 4                статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Положення про виконавчий комітет Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4186-VII:

1. Внести наступні зміни до розпорядження міського голови                                   від 03 квітня 2020 року № 286 «Про заходи щодо забезпечення проведення                   у місті Одесі чергового призову громадян України на строкову військову службу у травні-липні 2020 року та жовтні-грудні 2020 року»:
1.1. Викласти додатки 1-5 у новій редакції (додаються).
1.2. Замінити у пункті 5 розпорядження слова та цифри «10 липня                          2020 року» на «10 серпня 2020 року».
1.3. Замінити у додатку 8 до розпорядження слова та символ «Кравченко Вячеслав Михайлович – головний спеціаліст відділу мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської ради» на «Кравченко Вячеслав Сергійович – заступник начальника відділу мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської ради».
1.4. Доповнити розпорядження пунктом 12 наступного змісту:
«12. Встановити, що координацію діяльності призовних комісій, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, надання їм практичної допомоги та забезпечення взаємодії призовних комісій зі Збройними Силами України та правоохоронними органами здійснює член виконавчого комітету Одеської міської ради Лобан О.Л. відповідно до Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради та розподілу обов’язків між членами виконавчого комітету Одеської міської ради».
1.5. Пункти 12-13 розпорядження вважати пунктами 13-14 відповідно.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


Г. Труханов

Додаток 
до розпорядження
міського голови
від 25.05.2020 р.
№ 438

«Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 03 квітня 2020 року 
№ 286                 
	

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
Київської районної призовної комісії

Круглов 
Сергій Геннадійович
-
голова комісії, заступник голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради;

Поліщук 
Інна Алімовна

-
секретар комісії, медична сестра комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр № 20» Одеської міської ради.



Члени комісії:

Білоус 
Артур Володимирович
-
начальник сектору превенції Київського відділення поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області (за згодою);

Калінінков 
Ігор Михайлович
-
лікар-терапевт комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр № 20» Одеської міської ради;

Крижан 
Любов Вікторівна
-
заступник начальника територіального відділу освіти Київського району департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

Кушнеров 
В’ячеслав Анатолійович
-
військовий комісар Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Одеси, полковник                (за згодою);

Лопата 
Вікторія Володимирівна
-
практичний психолог Одеської загальноосвітньої школи № 33 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.

Керуюча справами                                                                               О. Оніщенко
Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 03 квітня 2020 року 
№ 286                 


ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
Малиновської районної призовної комісії

Лямгот 
Катерина Іванівна
-
голова комісії, перший заступник голови Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;

Гварамадзе 
Лілія Михайлівна

-
секретар комісії, медична сестра комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 10» Одеської міської ради.



Члени комісії:

Бошков  
Георгій Андрійович
-
лікар-хірург комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 10» Одеської міської ради;

Гризодуб 
Анатолій Іванович
-
практичний психолог Одеського міжшкільного навчально-виробничого комбінату № 3 Одеської міської ради Одеської області;

Груба 
Наталія Миколаївна
-
заступник начальника територіального відділу освіти Малиновського району департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

Зайцев 
Андрій Сергійович
-
заступник начальника сектору превенції Малиновського відділення поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції   в Одеській області (за згодою);

Суханюк 
Костянтин Васильович
-
військовий комісар Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Одеси, полковник (за згодою).


Керуюча справами                                                                              О. Оніщенко
Додаток 3
до розпорядження
міського голови
від 03 квітня 2020 року 
			№ 286            
              
ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
Приморської районної призовної комісії

Буймович 
Сергій Ігорович
-
голова комісії, перший заступник голови Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;

Волошина 
Людмила Юріївна
-
секретар комісії, медична сестра комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 5» Одеської міської ради.



Члени комісії:

Аряєва 
Анаїда Арамівна
-
лікар-терапевт комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 5» Одеської міської ради; 

Комарницький 
Вадим Миколайович
-
заступник військового комісара з територіальної оборони Приморського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Одеси, підполковник (за згодою);

Кухар 
Володимир Вікторович
-
заступник начальника територіального відділу освіти Приморського району  департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

Мунциянов 
Микола Олександрович
-
заступник начальника сектору превенції  Приморського відділення поліції  м. Одеси Головного управління Національної поліції                в Одеській області (за згодою);

Тюрина 
Ганна Анатоліївна
-
практичний психолог Одеської загальноосвітньої школи № 118 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.


Керуюча справами                                                                               О. Оніщенко

Додаток 4
до розпорядження
міського голови
від 03 квітня 2020 року 
№ 286         


ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
Суворовської районної призовної комісії

Горячев 
Роман Олександрович
-
голова комісії, перший заступник голови Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;

Лементар 
Світлана Валентинівна
-
секретар комісії, медична сестра комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр № 29» Одеської міської ради.



Члени комісії:

Журавльова 
Ірина Миколаївна
-
лікар-терапевт комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр № 29» Одеської міської ради;

Казарінова 
Таїсія Костянтинівна
-
заступник начальника територіального відділу освіти Суворовського району департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

Количев 
Сергій Євгенович
-
інспектор сектору превенції Суворовського відділення поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області (за згодою);

Москальова 
Ірина Петрівна
-
практичний психолог Одеської загальноосвітньої школи  № 113 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області;

Оскілко 
Олексій Олегович
-
військовий комісар Суворовського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Одеси, полковник                (за згодою).

Керуюча справами                                                                               О. Оніщенко
Додаток 5
до розпорядження
міського голови
від 03 квітня 2020 року 
			№ 286            


Резервний склад комісій:

Київський район

Головченко 
Ольга Олександрівна

-
голова комісії, член виконавчого комітету Одеської міської ради;

Фім 
Світлана Миколаївна
-
секретар комісії, медична сестра комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр № 20» Одеської міської ради.



Члени комісії:

Камеш 
Олександр Сергійович
-
заступник військового комісара, начальник мобілізаційного відділення Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Одеси, майор                    (за згодою);

Привалова-Степанчук 
Дар’я Олександрівна
-
практичний психолог Одеської загальноосвітньої школи № 78 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області;

Самойлюк 
Тетяна Іванівна
-
лікар-психіатр комунального некомерційного підприємства «Міський психоневрологічний диспансер» Одеської міської ради;

Соколова
Ельвіра Володимирівна
-
головний спеціаліст територіального відділу освіти Київського району департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

Яцишин 
Олександр Владиславович
-
заступник начальника сектору превенції  Таїровського відділення поліції Київського відділення поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області (за згодою).



Малиновський район

Ахмеров 
Олександр Олександрович

-
голова комісії, член виконавчого комітету Одеської міської ради;

Іваненко 
Ганна Володимирівна
-
секретар комісії, медична сестра комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 10» Одеської міської ради.



Члени комісії:

Бурлаков 
Роман Миколайович
-
заступник начальника Хмельницького відділення поліції Малиновського відділення поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області                     (за згодою);

Мардар 
Микола Іванович
-
лікар-терапевт комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 10» Одеської міської ради;

Нілова 
Світлана Андріївна
-
головний спеціаліст територіального відділу освіти Малиновського району департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

Швачий 
Наталія Іванівна
-
практичний психолог Одеської спеціалізованої школи № 99 І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області;

Щенсний 
Андрій Анатолійович
-
заступник військового комісара – начальник мобілізаційного відділення Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки                м. Одеси, майор (за згодою).

Приморський район

Лобан 
Олег Леонідович

-
голова комісії, член виконавчого комітету Одеської міської ради;

Басова 
Тетяна Олексіївна
-
секретар комісії, медична сестра комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 5» Одеської міської ради.


Члени комісії:

Вінокуров 
Ярослав Володимирович
-
лікар-хірург комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 5» Одеської міської ради;

Гордуз 
Володимир Григорович
-
начальник сектору превенції Портофранківського відділення поліції Приморського відділення поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області                   (за згодою);

Журавський 
Андрій Андрійович
-
практичний психолог Одеської загальноосвітньої школи № 107 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області;

Лозовська 
Катерина Юріївна
-
головний спеціаліст територіального відділу освіти Приморського району департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

Маліков 
Валерій Дамірович
-
заступник військового комісара – начальник мобілізаційного відділення Приморського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки                    м. Одеси, полковник (за згодою).

Суворовський район

Зукіна
Людмила Борисівна

-
голова комісії, член виконавчого комітету Одеської міської ради;

Русу 
Яна Олександрівна
-
секретар комісії, медична сестра комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр № 29» Одеської міської ради.



Члени комісії:

Давидова 
Ольга Сергіївна
-
практичний психолог Одеського навчально-виховного комплексу № 24 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради;


Кривулько 
Тетяна Олександрівна
-
головний спеціаліст територіального відділу освіти Суворовського району департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

Ніколаєв 
Олександр Володимирович
-
старший дільничний офіцер поліції сектору превенції Хаджибеївського відділення поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області (за згодою);

Чорна 
Лілія Олександрівна
-
лікар-окуліст комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр № 29» Одеської міської ради;

Шевченко 
Максим Валерійович

-
заступник військового комісара, начальник мобілізаційного відділення Суворовського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки                   м. Одеси, майор (за згодою)».



Керуюча справами                                                                               О. Оніщенко

















