Розпорядження
Одеського міського голови
№ 481 від 09.06.2020 р.




Про внесення змін до розпорядження міського голови від 29 вересня 2016 року № 970 «Про створення робочої групи з питань взаємодії з громадськими організаціями учасників антитерористичної операції» 


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

1. Внести наступні зміни до розпорядження міського голови                         від 29 вересня 2016 року № 970 «Про створення робочої групи з питань взаємодії з громадськими організаціями учасників антитерористичної операції»:
1.1. Викласти назву розпорядження у наступній редакції:
«Про створення робочої групи з питань взаємодії з громадськими організаціями учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил».
1.2. Викласти додаток у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.



                                                   Г. Труханов











Додаток 
до розпорядження
міського голови
від  09.06.2020р. 
№  481

«Додаток 
до розпорядження
міського голови
від 29 вересня 2016 року
№ 970

СКЛАД
робочої групи з питань взаємодії з громадськими організаціями учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил

Вугельман 
Павло Володимирович

-
голова робочої групи, заступник міського голови;

Назарчук 
Сергій Леонідович

-
секретар робочої групи, керівник благодійного фонду «Сприяння територіальній безпеці – Сила єдності» (за згодою).



Члени робочої групи:



Алєксєєва 
Оксана Миколаївна 

-
представник громадської організації «Час дії» (за згодою);
Жильцов
Олександр Сергійович
-
директор департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради;

Коваль 
Тарас Олексійович

-
голова громадської організації «Одеська обласна організація інвалідів і учасників АТО» (за згодою);

Козаріз 
Юрій Сергійович
-
член громадської організації «Аратта – Одеса» (за згодою);

Лященко 
Сергій Миколайович

-
голова громадської організації «Союз ветеранів підрозділів особливого призначення «Шторм» (за згодою);

Мусейко 
Владислав Олегович

-
член громадської організації «Одеська обласна організація учасників антитерористичної операції «Побратими» (за згодою);
Павлишен
Микола Миколайович

-
радник міського голови (за згодою);
Порічанська 
Світлана Євгенівна

-
координатор з питань забезпечення житлом центру допомоги учасникам АТО                            в Одеській області (за згодою);

Слюсар
Віктор Михайлович

-
голова громадської організації «Одеська міська організація учасників антитерористичної операції «Побратими» (за згодою);

Стоянов 
Ігор Миколайович

-
член громадської організації «Велике серце» (за згодою);

Шестаков
Сергій Іванович
-
голова громадської спілки «Об’єднання громадських організацій учасників, ветеранів та інвалідів антитерористичної операції міста Одеси та Одеської області»                                (за згодою);

Шиговський 
Олександр Васильович
-
в.о. голови громадської організації «Одеська спілка ветеранів АТО» (за згодою)».




Т.в.о. керуючої справами 					С. Бедрега 

