Розпорядження
Одеського міського голови
№ 553 від 01.07.2020 р.





Про внесення змін до розпорядження міського голови від 20 січня 2015 року № 17                       «Про створення Наглядової ради з формування складу Молодіжної ради при Одеському міському голові»



 	Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування           в Україні», з метою формування складу Молодіжної ради при Одеському міському голові, у зв’язку з кадровими змінами у виконавчих органах Одеської міської ради:

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 20 січня                     2015 року № 17 «Про створення Наглядової ради з формування складу Молодіжної ради при Одеському міському голові», виклавши додаток 1                        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
№ 553 від 01.07.2020 р.

«Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 20 січня 2015 року
№ 17

СКЛАД
Наглядової ради з формування складу
Молодіжної ради при Одеському міському голові

Жильцов
Олександр Сергійович 
-
голова Наглядової ради, директор департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради;

Тітаренко
Ганна Сергіївна
-
секретар Наглядової ради, начальник відділу молодіжної політики департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради.



Члени Наглядової ради:

Гладушняк
Олександр Олексійович
-
член Молодіжної ради при Одеському міському голові минулого скликання                    (за згодою);

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

Ігнатова
Ольга Анатоліївна
-
начальник відділу інформаційно-правової та кадрової роботи юридичного департаменту Одеської міської ради;

Майнов
Олександр Сергійович
-
член Молодіжної ради при Одеському міському голові минулого скликання                      (за згодою); 

Рудомьоткін
Артем Олегович
-
член Молодіжної ради при Одеському міському голові минулого скликання                         (за згодою);


Тимчик
Інна Анатоліївна
-
член Молодіжної ради при Одеському міському голові минулого скликання                       (за згодою);

Чолак
Валентина Семенівна
-
заступник директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради». 


 
Керуюча справами                                                                            О. Оніщенко


