








Розпорядження  
Одеського міського голови 

 
№ 773 від 08.08.2017 р.  
 
Про внесення змін до розпорядження 
міського голови від 03 липня 2017 року № 632 
«Про створення організаційного комітету з 
підготовки та проведення в 2018 році в місті 
Одесі Чемпіонату світу з хокею з шайбою 
серед юніорів IIHF»  

 
 
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 
створення привабливого образу м. Одеси як значного спортивного центру України:  
 
1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 03 липня 2017 року № 632 «Про 
створення організаційного комітету з підготовки та проведення в 2018 році в місті Одесі 
Чемпіонату світу з хокею з шайбою серед юніорів IIHF», виклавши додаток у новій редакції 
(додається).  
 
2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.  
  

 
Г. Труханов 



 

Додаток  
до розпорядження  
міського голови  
від 08.08.2017 р.  

№ 773 

   

СКЛАД  
організаційного комітету з підготовки та проведення в 2018 році в місті Одесі  

Чемпіонату світу з хокею з шайбою серед юніорів IIHF  

   

Труханов  
Геннадій Леонідович 
    

 -
 
голова оргкомітету, міський голова; 
  

Цвірінько  
Зінаїда Миколаївна 
  

- заступник голови оргкомітету, заступник 
міського голови; 
    

Коган  
Герман Наумович 
  

- заступник голови оргкомітету, голова Федерації 
хокею Одеської області (за згодою); 
    

Мурін  
Олексій Олегович 

- секретар оргкомітету, заступник начальника 
управління з фізичної культури та спорту 
Одеської міської ради.  
   

  
Члени оргкомітету: 

  
Абрамова 
Євгенія Георгіївна 
   

- депутат Одеської обласної ради (за згодою); 

Ахмеров 
Олександр Олександрович 
   

- депутат Одеської обласної ради (за згодою); 

Байрамов  
Юніс Гасанович 
  

- директор комунального підприємства 
«Міськзелентрест»; 
    

Березуцький 
В'ячеслав Олександрович 
  

- начальник управління молодіжної політики та 
спорту Одеської обласної державної 
адміністрації (за згодою); 
    

Волошин 
Ігор Анатолійович 

- директор Одеського обласного спортивно-
концертного комплексу «Одеський палац 
спорту» (за згодою); 



    
Голованов  
Олександр Дмитрович 

- начальник управління архітектури та 
містобудування Одеської міської ради; 
    

Головін 
Дмитро Валерійович 

- начальник Головного управління Національної 
поліції в Одеській області (за згодою); 
    

Григор’єв 
Євген Олексійович  

- директор департаменту охорони здоров’я 
Одеської міської ради; 
   

Димчогло 
Юрій Дмитрович 
  

- депутат Одеської обласної ради (за згодою); 
  

Етнарович 
Олег Володимирович 
  

- депутат Одеської міської ради (за згодою); 
  

Ілько 
Олександр Васильович 

- директор департаменту транспорту, зв’язку та 
організації дорожнього руху Одеської міської 
ради; 
   

Козловський 
Олександр Маркович 

- директор департаменту міського господарства 
Одеської міської ради; 
   

Корольов  
Марат Валентинович 

- голова Приморської районної адміністрації 
Одеської міської ради; 
  

Кузнєцов 
Віктор Володимирович 

- директор департаменту муніципальної безпеки 
Одеської міської ради; 
  

Машьянов  
Сергій Володимирович 

- в.о. начальника управління розвитку споживчого 
ринку та захисту прав споживачів Одеської 
міської ради; 
  

Овдіна 
Наталія Іванівна 
  

- член Федерації хокею Одеської області (за 
згодою); 
    

Панасюченко  
Віктор Володимирович 
  

- в.о. начальника управління реклами Одеської 
міської ради; 
   

Полохач  
Олександр Анатолійович 
  

- командир 6-го державного пожежно-
рятувального загону Головного управління 
ДСНС України в Одеській області (за згодою); 
    

Прокопець 
Олександр Володимирович
  

- директор комунального підприємства 
електричних мереж зовнішнього освітлення 
«Одесміськсвітло»; 
  

Пуздрач  
Руслан Олександрович 

- начальник управління з фізичної культури та 
спорту Одеської міської ради; 



     
Сиваш 
Андрій Сергійович 
  

- директор департаменту інформації та зв’язків з 
громадськістю Одеської міської ради; 
   

Тютюнник 
Наталія Анатоліївна 
  

- директор СДЮШОР «Крижинка» (за згодою); 
   

Юрко 
Ольга Іванівна 
  

- депутат Одеської обласної ради (за згодою)». 

   

Керуюча справами                           О. Оніщенко 
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