
Розпорядження
Одеського міського голови
№ 571 від 09.07.2020 р.



Про внесення змін до розпорядження міського голови від 22 лютого 2012 року               № 132-01р «Про створення комісії з розгляду фактів корупційних правопорушень у виконавчих органах Одеської міської ради та проведення відповідних перевірок»


Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України                    «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності та удосконалення роботи з виявлення корупції у виконавчих органах Одеської міської ради, у зв’язку з кадровими та структурними змінами у виконавчих органах Одеської міської ради:

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 22 лютого            2012 року № 132-01р «Про створення комісії з розгляду фактів корупційних правопорушень у виконавчих органах Одеської міської ради та проведення відповідних перевірок», виклавши додаток у новій редакції (додається).

2.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



Г. Труханов















Додаток
до розпорядження
міського голови
№ 571 від 09.07.2020 р.  
«Додаток
до розпорядження 
міського голови
від 22 лютого 2012 року
№ 132-01р
 
СКЛАД
комісії з розгляду фактів корупційних правопорушень у виконавчих органах Одеської міської ради та проведення відповідних перевірок
   
Підгайний 
Сергій Григорович
	
-
голова комісії, в.о. першого заступника міського голови;
Оніщенко 
Олена Семенівна         
-
заступник голови комісії, керуюча справами виконавчого комітету Одеської міської ради;

Стахеєва
Ольга Володимирівна
-
секретар комісії, головний спеціаліст відділу з питань запобігання корупції Одеської міської ради.

Члени комісії:

Бабенко 
Олексій Олександрович

-
заступник директора – начальник управління забезпечення громадського порядку та взаємодії з правоохоронними органами департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради;

Байдан
Олена Миколаївна

-
заступник начальника відділу юридичного забезпечення департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;

Байло
Володимир Анатолійович

-
заступник начальника управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;

Дементьєва
Ольга Вікторівна

-
головний спеціаліст – юрисконсульт управління капітального будівництва Одеської міської ради;

Ігнатова
Ольга Анатоліївна

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

Коваленко
Олег Якович

-
начальник відділу кадрової роботи Одеської міської ради;
Попаз
Ілля Петрович 

-
заступник начальника управління реклами Одеської міської ради;

Приходько
Інна Олексіївна

-
заступник директора департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради;
Романчук
Дмитро Олегович

-
головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, планування та організаційної роботи департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради;

Сичук 
Олег Йосипович

-
в.о. начальника відділу з питань запобігання корупції Одеської міської ради;

Столбова 
Ірина Євгенівна

-
заступник директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради;
Хлистун
Ростислав Васильович

-
головний спеціаліст відділу правового забезпечення управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради;

Чернега
Віталій Олександрович

-
начальник відділу правового забезпечення департаменту міського господарства Одеської міської ради;

Шевченко
Тетяна Вікторівна

-
заступник директора департаменту –  начальник юридичного управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради;

Ярославський
Олексій Ігорович
-
начальник юридичного управління –  адміністратор Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради».


Керуюча справами							О. Оніщенко


