
 

 

Заступник 

міського голови 

Янчук О.Б. 

Заступник 

міського голови 

Рябоконь П.М. 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Заступник 

міського голови – 

директор 

департаменту 

фінансів ОМР 

Бедрега С.М. 

Керуюча справами                          О. Оніщенко 

 

 

*- без статусу самостійної юридичної особи 

Секретар 

міської ради 

Потапський  О.Ю. 

 

Перший  заступник 

міського голови  
Орловський А.Й. 

 

Департамент інформації 

та зв’язків з громадськістю 

ОМР 

*Головний спеціаліст з 

режиму секретності 

виконавчого комітету 

ОМР 

Додаток 3 

до розпорядження 

міського голови 

від  

№ 

*Сектор з організації 

роботи 

адміністративної 

комісії виконавчого 

комітету ОМР 

ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

ТРУХАНОВ Г.Л. 

 

ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА 

*Департамент 

оборонної роботи, 

цивільного захисту 

та взаємодії з 

правоохоронними 

органами ОМР 

Департамент 
міського 

господарства ОМР 

Служба у справах 

дітей ОМР 

Департамент 

культури та 

туризму ОМР 

Управління з 

фізичної культури 

та спорту ОМР 

Департамент 
охорони здоров’я 

ОМР 

Департамент 
освіти та науки 

ОМР 

Департамент 
економічного 

розвитку ОМР 

Департамент фінансів 

ОМР 

*Комісія з 

питань 

поновлення 

прав 

реабілітованих 

*Департамент 

з організації 

роботи ОМР 

Управління з 

питань 

взаємодії з 

органами 

самоорганізації 

населення ОМР 

Управління 

архітектури та 

містобудування 

ОМР 

Департамент 
транспорту, зв’язку 

та організації 

дорожнього руху 

ОМР 

Управління з 

питань охорони 

об’єктів культурної 

спадщини ОМР 

Управління 

інженерного 

захисту території 

міста та розвитку 

узбережжя ОМР 

Управління 

дорожнього 

господарства ОМР 

Управління 

капітального 

будівництва ОМР 

Юридичний департамент 

ОМР 
Департамент 
аналітики та 

контролю ОМР 

*Департамент 

міжнародних 

зв’язків ОМР 

Департамент 
муніципальної 

безпеки ОМР 

Департамент 
внутрішньої 

політики ОМР 

Київська РА 

Малиновська РА 

Приморська РА 

Суворовська РА 

Управління 

реклами ОМР 

Керуюча 

справами 

виконавчого 

комітету ОМР 

Оніщенко О.С. 

*Відділ кадрової 

роботи ОМР 

*Адміністративно-

господарський 

департамент ОМР 

*Департамент 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

ОМР 

*Департамент 

документально-

організаційного 

забезпечення ОМР 

*Департамент 

архівної справи та 

діловодства ОМР  

*Департамент з 

питань звернень 

громадян ОМР  

Департамент надання 

адміністративних послуг 

ОМР 

*Відділ організаційного 

забезпечення діяльності 

міського голови 

*Відділ організаційного 

забезпечення діяльності 

керівного складу 

Департамент 
комунальної 

власності ОМР 

Заступник 

міського голови 

Котляр А.І. 

Управління 

державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю ОМР 

 

Заступник 

міського голови 

Вугельман П.В. 

Управління 

розвитку 

споживчого ринку 

та захисту прав 

споживачів ОМР 

Департамент 
праці та соціальної 

політики ОМР 

Департамент 
екології та 

розвитку 

рекреаційних зон 

ОМР 


