Розпорядження
Одеського міського голови
№ 513 від 18.06.2020 р. 






Про внесення змін до розпорядження міського голови від 25 травня 2018 року № 441 «Про створення робочої групи                з питань відновлення та вдосконалення спортивної інфраструктури міста Одеси»



	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 зміни до розпорядження міського голови від 25 травня                  2018 року № 441 «Про створення робочої групи з питань відновлення та вдосконалення спортивної інфраструктури міста Одеси», виклавши 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 18.06.2020р.
                                                                                           № 513
                                                 
 									«Додаток 
                                                                                           до розпорядження 
                                                                                           міського голови
                                                                                           від 25 травня 2018 року 
                                                                                           № 441


СКЛАД
робочої групи з питань відновлення та вдосконалення спортивної інфраструктури міста Одеси

Вугельман 
Павло Володимирович
-
голова робочої групи, заступник міського голови;

Підгайний  
Сергій Григорович
-
співголова робочої групи, в.о. першого заступника міського голови;



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

Мурін 
Олексій Олегович
-
секретар робочої групи, заступник начальника управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради.

Члени робочої групи:



Етнарович
Олег Володимирович
-
голова постійної комісії Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму (за згодою);

Зеленюк 
Олександр Іванович
-
в.о. директора комунального підприємства Одеської міської ради «Узбережжя Одеси»;

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;

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

Панов 
Борис Миколайович
-
начальник управління капітального будівництва Одеської міської ради;

Полюлях
Віталій Анатолійович

-
начальник управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради;

Пуздрач 
Руслан Олександрович
-
начальник управління з фізичної культури  та спорту Одеської міської ради;

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

Шайденко 
Михайло Олександрович
-
в.о. директора департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради».



Т.в.о. керуючої справами                                                            С. Бедрега 



