Розпорядження
Одеського міського голови
№ 615 від 29.07.2020 р.


Про внесення змін до розпорядження міського голови від 19 січня 2017 року № 19 «Про створення Інвестиційної ради при Одеському міському голові»


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

	1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 19 січня           2017 року № 19 «Про створення Інвестиційної 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
№ 615 від 29.07.2020 р.
«Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 19 січня 2017 року
№ 19


ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
Інвестиційної ради при Одеському міському голові

Локайчук
Валерій Федорович
-
голова Інвестиційної ради, президент юридичної компанії «Комерсант», заслужений юрист України (за згодою);

Вугельман 
Павло Володимирович
-
заступник голови Інвестиційної ради, заступник міського голови;

Тетюхін 
Сергій Миколайович 
-
секретар Інвестиційної ради, директор департаменту економічного розвитку Одеської міської ради.

Члени Інвестиційної ради:

Друмов
Вадим Костянтинович 
-
директор комп’ютерної школи «Hillel»                     (за згодою);

Каражия
Едуард Андрійович
-
старший викладач кафедри економіки та планування бізнесу Одеського національного економічного університету (за згодою);

Ковальов
Анатолій Іванович
-
проректор з наукової роботи Одеського національного економічного університету                (за згодою);

Кравець 
Олександр Семенович
-
академік Академії економічних наук України, професор (за згодою);

Мороховський
Вадим Вікторович
-
голова правління публічного акціонерного товариства «Банк Восток» (за згодою);

Петренко
Сергій Олегович

-

директор коворкінгового простору «Термінал 42»  (за згодою);

Платонов
Олег Ісакович
-
президент акціонерного товариства «Пласке» (за згодою);

Терещук
Вадим Сергійович
-
голова постійної комісії Одеської міської ради з питань економічної, інвестиційної політики, торгівлі та інформаційних технологій, депутат Одеської міської ради (за згодою);

Чернова 
Оксана Іванівна 
-
директор департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради;

Якубовський
Сергій Олексійович
-
завідувач кафедри світового господарства   та міжнародних економічних відносин Одеського національного університету                       імені І.І. Мечникова (за згодою)».



Керуюча справами                                                              	     О. Оніщенко

















