Розпорядження
Одеського міського голови
№ 514 від 18.06.2020 р.


Про внесення змін до розпорядження міського голови від 31 жовтня 2019 року         № 1021 «Про створення робочої групи з розробки Інтеркультурної стратегії м. Одеси»



	Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України                        «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», у зв’язку з кадровими змінами у виконавчих органах Одеської міської ради:

1. Внести наступні зміни до розпорядження міського голови                                    від 31 жовтня 2019 року № 1021 «Про створення робочої групи з розробки Інтеркультурної стратегії м. Одеси»:
1.1. Викласти додаток до розпорядження в новій редакції (додається).
1.2. Викласти пункт 2 розпорядження у такій редакції:
«2. Робочій групі з розробки Інтеркультурної стратегії м. Одеси в термін до 25 грудня 2020 року надати міському голові звіт про результати роботи».

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



									   Г. Труханов


Додаток 
до розпорядження
міського голови
№ 514 від 18.06.2020 р.

«Додаток 
до розпорядження
міського голови
від 31 жовтня 2019 року         № 1021

СКЛАД
робочої групи з розробки Інтеркультурної стратегії м. Одеси

Вугельман 
Павло Володимирович 

-


голова робочої групи, заступник міського голови;
Маркова 
Тетяна Юріївна
-
заступник голови робочої групи, директор департаменту культури та туризму Одеської міської ради;

Дяченко 
Альона Володимирівна
-
секретар робочої групи, заступник директора департаменту – начальник відділу по туризму департаменту культури та туризму Одеської міської ради.

Члени робочої групи:

Абрамова 
Євгенія Георгіївна
-
директор Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради;

Аміци 
Олександр Сергійович

-
депутат Одеської міської ради (за згодою);
Буйневич 
Олена Валеріївна
-
директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

Дегтяренко 
Марія Володимирівна 

-
директор благодійного фонду «Баварський дім, Одеса» (за згодою);

Жильцов 
Олександр Сергійович

-
директор департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради;

Зайцева-Великодня 
Світлана Сергіївна

-
президент Одеського відділення Спілки поляків в Україні ім. Адама Міцкевича                      (за згодою);
Канава 
Тетяна Володимирівна
-
директор Одеського міського центру зайнятості (за згодою);

Китайська 
Олена Петрівна
-
директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;

Кісловський 
Олексій В’ячеславович

-
депутат Одеської міської ради (за згодою);
Коваль
Денис Олександрович

-
депутат Одеської міської ради (за згодою);
Кузнєцов 
Віктор Володимирович
-
директор департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради;

Маркіна 
Софія Олександрівна
-
голова правління громадської організації «Об’єднання ініціативних переселенців «Гарні люди» (за згодою);

П’ятаченко 
Юлія Анатоліївна
-
голова громадської організації «Донбас-Одеса – Нове життя» (за згодою);

Погребняк 
Олена Геннадіївна

-
начальник Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області (за згодою);

Попова 
Олександра Володимирівна
-
співдиректор Освітньо-культурного центру «Інститут Конфуція» Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського з української сторони (за згодою);

Пріщенко 
Світлана Петрівна

-
проєктний асистент forumZFD, координатор соціально-театрального проєкту «Пульс міста» (за згодою);

Пуздрач 
Руслан Олександрович

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

Сиваш 
Андрій Сергійович
-
директор департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради;

Софроніс Парадісопулос

-
директор філії Грецького фонду культури у місті Одеса (за згодою);

Терзі 
Дмитро Федорович
-
директор Всеукраїнського центру болгарської культури (за згодою);

Тетюхін 
Сергій Миколайович

-
директор департаменту економічного розвитку Одеської міської ради;

Фєтєску 
Анатолій Семенович

-
президент Всеукраїнської національно-культурної молдавської Асоціації (за згодою);

Хованова-Рубікондо 
Ксенія

-
експерт Програми Ради Європи «Інтеркультурні міста» (ІСС), координатор національної мережі інтеркультурних міст (ІСС-UA) (за згодою);

Хоржевський 
Євген Русланович
 
-

керівник громадської організації «Єврейський молодіжний центр «Гілель»                     (за згодою);
Чернова 
Оксана Іванівна
-
директор департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради;

Якименко 
Олена Олександрівна

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




Т.в.о. керуючої справами                         С.Бедрега

