Проєкт
 
Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 10 червня           2010 року № 271 «Про створення координаційної ради з питань охорони культурної спадщини Одеської міської ради»
 
Відповідно до підпункту 5 пункту «б» частини 1 статті 31, підпункту 10 пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування                   в Україні», з метою комплексного вирішення питань охорони культурної спадщини на території міста Одеси, у зв’язку з необхідністю внесення змін до складу координаційної ради з питань охорони культурної спадщини Одеської міської ради Виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 10 червня 2010 року № 271 «Про створення координаційної ради                  з питань охорони культурної спадщини Одеської міської ради», виклавши додаток 2 у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Кучука М.І.


Міський голова									Г. Труханов
 
В.о. заступника міського голови – 
керуючого справами								О. Бриндак 
 
Вик.: Мещеряков 722-75-98
          (Ковальчук 722-75-76)
 
Додаток
до рішення Виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№
                                                                      
«Додаток 2
до рішення Виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 10 червня 2010 року 
№ 271



СКЛАД
координаційної ради з питань охорони культурної спадщини 
Одеської міської ради

Мещеряков
Володимир Миколайович
-
голова координаційної ради, начальник Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради, кандидат архітектури, доцент, лауреат Державної премії України в галузі архітектури;

Стоянов 
Федір Федорович 
-
заступник голови координаційної ради,        начальник відділу інспекційного контролю та використання об’єктів культурної спадщини Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради, кандидат історичних наук, дійсний член Українського національного комітету ICOMOS;

Ковальчук
Лідія Борисівна
-
секретар координаційної ради, головний спеціаліст відділу з питань охорони та обліку об’єктів культурної спадщини Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради.

Члени координаційної ради:

Бабіч
Олександр Вячеславович



-
історик, краєзнавець, лектор, екскурсовод                  (за згодою);
Воробйова 
Олена Віталіївна
-
заступник директора департаменту –        начальник управління охорони об’єктів культурної спадщини Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації (за згодою);

Завалко
Світлана Василівна
-
начальник відділу з питань охорони та обліку об’єктів культурної спадщини Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради;

Івашова 
Наталія Ігорівна
 
-
член Виконавчого комітету Одеської міської ради, член колегії поліграфологів України, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОЛІГРАФ ДЕТЕКТ»                           (за згодою);

Іллічов 
Володимир Георгійович

-
кандидат архітектури, доцент кафедри «Цивільна інженерія та архітектура» Одеського національного морського університету (за згодою);

Квасніцька
Ольга Олексіївна
-
кандидат юридичних наук, депутат Одеської міської ради VІІІ скликання, член депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», голова постійної комісії Одеської міської ради з питань регламенту, депутатської етики, реалізації державної регуляторної політики та запобігання корупції (за згодою);

Маркова
Тетяна Юріївна
-
директор Департаменту культури та туризму Одеської міської ради;

Нагаткін 
Олексій Олегович
-
депутат Одеської міської ради VІІІ скликання, член постійної комісії Одеської міської ради                 з питань комунальної власності, економічної, інвестиційної політики та підприємництва         (за згодою);

Осауленко 
Світлана Вікторівна
-
депутат Одеської міської ради VІІІ скликання, член депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ДОВІРЯЙ ДІЛАМ», голова постійної комісії Одеської міської ради з питань планування забудови територій, міського дизайну, архітектури та охорони культурної спадщини (за згодою); 



Прігарін 
Олександр Анатолійович
-
доктор історичних наук, професор кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, голова Одеської міської організації Громадського об’єднання «Українське товариство охорони пам’яток історії та культури» (за згодою);



Слюсаренко
Ігор Миколайович	
-
в.о. начальника Управління реклами Одеської міської ради; 

Стась 
Едуард Павлович 

-
кандидат юридичних наук, депутат Одеської міської ради VІІІ скликання, заступник голови депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ», секретар постійної комісії Одеської міської ради з питань планування забудови територій, міського дизайну, архітектури та охорони культурної спадщини, член правління Одеської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (за згодою);

Суханов
Володимир Геннадійович
-
доктор технічних наук, професор, заслужений будівельник України, дійсний член Українського національного комітету ICOMOS, директор Будівельно-технологічного інституту Одеської державної академії будівництва та архітектури                     (за згодою);

Узунов
Сергій Опанасович
-
депутат Одеської міської ради VIII скликання, член депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА –           ЗА ЖИТТЯ» (за згодою);



Фрейман 
Ілля Андрійович
-
депутат Одеської міської ради VІІІ скликання, голова депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ШАРІЯ», член постійної комісії Одеської міської ради з питань екології, запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків, зв’язку та інформаційних технологій (за згодою);

Четаков
Юрій Іванович

-
головний спеціаліст відділу організаційної роботи та кадрового забезпечення Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради, кандидат архітектури, доцент;
Шматько 
Сергій Сергійович
-
депутат Одеської міської ради VІІІ скликання, член депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА –           ЗА ЖИТТЯ», член постійної комісії Одеської міської ради з питань соціальної політики та праці (за згодою);

Янушкевич 
Марія Ігорівна



-
архітектор, член Громадського об’єднання «Асоціація архітекторів Одеси» (за згодою)».

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



