Проєкт
 
Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 25 червня 2020 року № 220 «Про затвердження складу історико-топонімічної комісії при виконавчому комітеті Одеської міської ради та її Положення»


	Відповідно до статті 37 пункту 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з кадровими змінами у виконавчих органах Одеської міської ради та обранням депутатів Одеської міської ради VIII скликання Виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 25 червня 2020 року № 220 «Про затвердження складу історико-топонімічної комісії при виконавчому комітеті Одеської міської ради та               її Положення», виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.


Міський голова									Г. Труханов



В.о. заступника міського голови –
керуючого справами								О. Бриндак 
 
Вик.: Маркова 
          (Василіна 723-63-36)
 Додаток
до рішення Виконавчого комітету 
Одеської міської ради
від
№ 

«Додаток 1
до рішення Виконавчого комітету 
Одеської міської ради
від 25 червня 2020 року 
№ 220

СКЛАД
історико-топонімічної комісії при Виконавчому комітеті 
Одеської міської ради

Вугельман
Павло Володимирович
-
голова комісії, заступник міського голови;

Маркова
Тетяна Юріївна
-
заступник голови комісії, директор Департаменту культури та туризму Одеської міської ради;

Павлова 
Олена Олегівна 
-
заступник голови комісії, член Виконавчого комітету Одеської міської ради, директор з розвитку Громадської організації «Всесвітній клуб одеситів»   (за згодою);

Василіна
Анжела Григорівна 
-
секретар комісії, головний спеціаліст відділу по роботі з бібліотеками та історико-топонімічною комісією Департаменту культури та туризму Одеської міської ради.

Члени комісії:

Арутюнова
Інна Василівна 
-
краєзнавець, відповідальний секретар Українського обласного товариства охорони пам’яток історії та культури (за згодою);

Бабіч
Олександр В’ячеславович 
-
краєзнавець, лектор, екскурсовод (за згодою);


Бриндак
Олег Борисович

-
в.о. заступника міського голови – керуючого справами Виконавчого комітету Одеської міської ради; 
Вінцковський 
Тарас Степанович 

-
історик, доктор історичних наук, викладач Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (за згодою);

Гіганов 
Богдан Вікторович  
-
депутат Одеської міської ради, голова депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА –                   ЗА ЖИТТЯ» (за згодою); 

Голубовський 
Євген Михайлович
 
-
журналіст, краєзнавець  (за згодою); 

Горбатюк  
Анатолій Ісаакович 

-
письменник, журналіст, краєзнавець         (за згодою);

Желясков 
Степан Андрійович 

-

заступник начальника відділу використання документів, інформації та зовнішніх зв’язків Державного архіву Одеської області (за згодою);

Зотова 
Світлана Анатоліївна  

-
начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Київської районної адміністрації Одеської міської ради;

Ігуменя Серафима
(Шевчик Надія Вікторівна)

-
настоятелька Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря (за згодою);

Каракіна
Олена Олександрівна
-
вчений секретар Одеського літературного музею (за згодою);

Коробкова
Олена Анатоліївна

-
депутат Одеської міської ради VIII скликання, член депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» (за згодою);

Кохріхт 
Фелікс Давидович 

-
телеведучий, журналіст, редактор (за згодою);

Луцях 
Андрій Миколайович

-
заступник начальника відділу правової експертизи з містобудівних та земельних питань управління правової експертизи Юридичного департаменту Одеської міської ради; 

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

Мотирєва
Наталія Миколаївна
-
голова Українського обласного товариства охорони пам’яток історії та культури         (за згодою);

Обухов 
Петро Геннадійович 
-
депутат Одеської міської ради VIII скликання, член депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» (за згодою);

Пойзнер 
Михайло Борисович 

-
краєзнавець, доктор технічних наук, завідувач лабораторії Чорноморндіпроєкт, почесний громадянин міста Одеси (за згодою);

Рачківський   
Валерій Миколайович  
-
начальник відділу організації житлового сервісу Приморської районної адміністрації  Одеської міської ради; 

Різникова  
Ярослава Олексіївна 
-
заступник директора Департаменту – начальник Управління національностей та релігій Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації (за згодою);

Самарцева
Ірина Павлівна

-

начальник відділу житлового господарства Департаменту міського господарства Одеської міської ради;

Саутьонков
Віталій Миколайович
-
депутат Одеської міської ради VIII скликання, заступник голови депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» (за згодою);

Слюсар 
Юрій Олександрович
-
заступник директора Одеського історико-краєзнавчого музею (за згодою);

Сохацька 
Олена Василівна 

-
заступник начальника соціально-економічного відділу Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;

Четаков  
Юрій Іванович 
-
головний спеціаліст відділу організаційної роботи та кадрового забезпечення Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради;

Шипітка  
Олександр Іванович 
-
головний спеціаліст відділу організації житлового сервісу Суворовської районної адміністрації  Одеської міської ради». 



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

