

Проєкт
 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 15 серпня 2013 року № 329 «Про міську тристоронню соціально-економічну раду»


	Відповідно до статті 40 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 17 Закону України «Про соціальний діалог в Україні»,        у зв’язку з кадровими змінами у виконавчих органах Одеської міської ради, Федерації профспілок Одеської області та Одеській міській організації роботодавців виконавчий комітет Одеської міської ради 
 
ВИРІШИВ:
 
	1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 15 серпня 2013 року № 329 «Про міську тристоронню соціально-економічну раду», виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).
	
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Труханова Г.Л.



Міський голова                                                                         	Г. Труханов 
 
В.о. заступника міського голови –
керуючого справами								О. Бриндак
 
Вик.: Китайська 705-10-90
         (Безеда 726-66-68)
 









Додаток  
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№

«Додаток 1     
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 15 серпня 2013 року
№ 329



СКЛАД
міської тристоронньої соціально-економічної ради

Керівництво ради:

Кучук
Михайло Ілліч
-
співголова ради, перший заступник міського голови;

Буратинський
В’ячеслав Васильович
-
співголова ради, голова Федерації профспілок Одеської області (за згодою);

Шендеровський 
Юрій Юхимович
-
співголова ради, голова Одеської міської організації роботодавців (за згодою);

Бедрега 
Світлана Миколаївна 
-
заступник співголови ради, заступник міського голови – директор департаменту фінансів Одеської міської ради;

Дрозд
Євген Григорович
-
заступник співголови ради, генеральний директор виконавчої дирекції Одеської міської організації роботодавців (за згодою);

Падалка
Олег Владиславович
-
заступник співголови ради, заступник голови Федерації профспілок Одеської області                (за згодою);

Китайська 
Олена Петрівна

-
секретар ради, директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

Члени ради:

    від виконавчих органів Одеської міської ради		



Буйневич 
Олена Валеріївна
-

директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

Кондратюк
Сергій Анатолійович

-
голова Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;
Корольов 
Марат Валентинович

Мостовських 
Наталія Іванівна 
-


-
голова Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;

директор департаменту міського господарства Одеської міської ради;

Омельчук 
Євген Володимирович 
-
голова Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;



Поповська 
Інна Петрівна
-
директор юридичного департаменту Одеської міської ради;
 


Сушков 
Володимир Михайлович

Тетюхін 
Сергій Миколайович

Якименко
Олена Олександрівна

-


-


-
голова Київської районної адміністрації Одеської міської ради;

директор департаменту економічного розвитку Одеської міської ради;

директор департаменту охорони здоров’я  Одеської міської ради
від Федерації профспілок Одеської області

Бабченко 
Віктор Євгенович


Буфетов
Олександр Іванович

-



-
голова Одеської обласної організації профспілки працівників культури України (за згодою);

голова Одеської обласної організації профспілки працівників державних установ України (за згодою);

Гончаренко
Володимир Васильович
-
голова Одеської обласної організації профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України (за згодою);
Дьяченко
Наталія Михайлівна
-
голова Одеської обласної організації всеукраїнської профспілки працівників і підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг (за згодою);

Кокшарова
Галина Василівна


Корнійчук
Любов Терентійовна
-



-
голова Одеської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України (за згодою);

голова Одеської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України (за згодою);



Накул
Поліна Григорівна




Самородіна 
Наталя Петрівна


-





   -
голова Одеської обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості та побутового обслуговування населення України (за згодою);

завідувач відділу з соціально-економічних питань та охорони праці Федерації профспілок Одеської області (за згодою);
Чеганенко
Олександр Георгійович

-
голова Одеської обласної організації профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України (за згодою);

Чечоткін
Володимир Павлович
-
голова Одеської обласної організації профспілки працівників автомобільного транспорту і шляхового господарства України (за згодою)

від Одеської міської організації роботодавців

Барчук 
Надія Євгенівна
-
засновник Товариства з обмеженою відповідальністю «Французька приватна школа» (за згодою);

Гапонова 
Лариса Павлівна 



Гержик
Катерина Андріївна

-




-
начальник Південного регіонального управління Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» (за згодою); 

директор Громадської організації «Болгаро-український культурно-освітній центр «Мєдіа» (за згодою);

Годулян 
Євген Володимирович


Дібров	
Юрій Якович
-



-
директор Товариства з обмеженою відповідальністю Фармацевтична компанія «Біостимулятор» (за згодою); 

заступник директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніор Експрес» (за згодою);



Мельник 
Микола Олексійович	

-
засновник Товариства з обмеженою відповідальністю «ГИДРОРЕМСЕРВІС»          (за згодою);

Подгурський 
Георгій Олександрович

-
начальник відділу кадрів Державного підприємства «Державний проектно-розвідувальний та науково-дослідний інститут морського транспорту «ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ» (за згодою);

Пугачов
Микола Леонідович

-
заступник генерального директора                  Товариства з обмеженою відповідальністю «Телекарт-Прилад» (за згодою);

Скоморохова
Тетяна Олександрівна

-
заступник генерального директора                  Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергетична компанія «Трансенерго»                   (за згодою);

Ярмоленко 
Олег Борисович
-
директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Час Пик» (за згодою)».




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



