
Розпорядження
Одеського міського голови
№ 257 від 14.04.2021 р.
 
Про створення міжвідомчої робочої групи з питань увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій, похованих у районі 6-го км Овідіопольської дороги в м. Одесі
 
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 24 Закону України «Про поховання та похоронну справу», Порядку організації робіт з пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 року № 1867, з метою увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій, похованих у районі 6-го км Овідіопольської дороги в м. Одесі:  

1.  Створити міжвідомчу робочу групу з питань увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій, похованих у районі 6-го км Овідіопольської дороги в м. Одесі, та затвердити її склад (додається). 

2.  Міжвідомчій робочій групі з питань увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій, похованих у районі 6-го км Овідіопольської дороги в м. Одесі, організувати проведення пошукових робіт, що, зокрема, передбачають:
2.1. Проведення польових пошукових робіт, включаючи шурфування місцевості.
2.2. Здійснення історико-архівних досліджень щодо поховань жертв війни та політичних репресій.
	2.3. Виготовлення схематичних планів та складання іншої документації, необхідної для ведення державного обліку поховань, виявлених під час проведення пошукових робіт. 

3. Міжвідомчій робочій групі з питань увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій, похованих у районі 6-го км Овідіопольської дороги в м. Одесі, за результатами своєї роботи в строк до 01 вересня 2021 року внести пропозиції щодо увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій, похованих у районі 6-го км Овідіопольської дороги в м. Одесі.

4. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області забезпечити посилення контролю за дотриманням карантинних обмежень та охороною громадського порядку під час проведення пошукових робіт.


5. Зобов’язати виконавчі органи, комунальні підприємства та установи Одеської міської ради надавати сприяння міжвідомчій робочій групі з питань увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій, похованих у районі 6-го км Овідіопольської дороги в м. Одесі, під час її роботи.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
 




									Г. Труханов




































Додаток
до розпорядження 
міського голови 
від 14.04.2021 р.
№ 257

Склад
міжвідомчої робочої групи з питань увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій, похованих у районі 6-го км Овідіопольської дороги 
в м. Одесі

Бриндак 
Олег Борисович
-
голова робочої групи, в.о. заступника міського голови – керуючого справами Виконавчого комітету Одеської міської ради, кандидат історичних наук;

Ковальчук 
Лідія Всеволодівна
-
заступник голови робочої групи, голова регіональної комісії з реабілітації при Одеській обласній державній адміністрації (за згодою);

Жильцов 
Олександр Сергійович
-
секретар робочої групи, директор Департаменту внутрішньої політики  Одеської міської ради.

Члени робочої групи:

Бабіч
Олександр Вячеславович
-
історик, краєзнавець, лектор, екскурсовод                  (за згодою);

Гамзаєв 
Родіон Раджаб-Огли
-
керівник Приватного підприємства «Пам'ять і Слава» (за згодою);

Гуцалюк 
Сергій Борисович
-
начальник Південного міжрегіонального відділу Українського інституту Національної пам’яті (за згодою);

Жилкін 
Ярослав Олександрович 
-
голова правління Всеукраїнської громадської організації «Союз «Народна пам’ять» (за згодою);

Зайцева-Великодна  
Світлана Сергіївна
-
президент Громадської організації «Одеське ім. А. Міцкевича відділення спілки поляків в Україні» (за згодою);

Зайченко
Ліна Анатоліївна

-
заступник начальника архівного відділу Управління режиму та технічного захисту інформації ГУНП в Одеській області, майор поліції (за згодою);
Катажина Солек
-
Генеральний консул Республіки Польща в Одесі (за згодою);

Келєр
Олексій Миколайович

-
директор Громадської наукової організації «Інститут етнічних досліджень» (м. Одеса), член президії Асоціації Німців України з питань реабілітації (за згодою);

Кузнєцов 
Віктор Володимирович
-
директор Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради;

Мещеряков 
Володимир Миколайович
-
начальник Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради;

Петровський 
Едуард Петрович
-
доцент кафедри історії України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (за згодою);  

Сєрая 
Наталя Олександрівна 
-
начальник архівного підрозділу Управління СБУ в Одеській області                 (за згодою);

Солодова 
Віра Владленівна
-
директор Комунальної установи Одеської обласної ради «Одеський історико-краєзнавчий музей» (за згодою); 

Тіберіу-Леоніда
Шарпє

-
т.в.о. Генерального консула Румунії в Одесі (за згодою);
Шевяков 
Валерій Олексійович 
-
директор Комунального підприємства «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» Одеської міської ради;

Цибульський
Ігор Сергійович

-
т.в.о. заступника начальника Одеського районного управління поліції № 1                        ГУНП в Одеській області (за згодою);

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

Юрченко 
Сергій Валентинович
-
медичний директор Комунальної установи «Одеське обласне бюро судово-медичної експертизи» (за згодою). 

В.о. заступника міського голови – 
керуючого справами 								О. Бриндак

