Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 151 від 25.04.2019 р.




Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 29 грудня 2016 року № 425                «Про створення комісії з перевірки стану збереження та інвентаризації житла, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування,               а також особам з їх числа, на правах власності або користування» 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування    в Україні», законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», з метою підвищення ефективності діяльності із захисту житлових прав дітей у м. Одесі, у зв’язку з кадровими змінами у виконавчих органах Одеської міської ради виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ: 

 	1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 29 грудня 2016 року № 425 «Про створення комісії з перевірки стану збереження та інвентаризації житла, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа, на правах власності або користування», 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



Керуюча справами								О. Оніщенко 

 
Додаток 
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
Від 25.04.2019
№ 151

«Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 29 грудня 2016 року 
№ 425

СКЛАД КОМІСІЇ
з перевірки стану збереження та інвентаризації житла, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа, на правах власності або користування

Вугельман
Павло Володимирович

-
голова комісії, заступник міського голови;
Дамаскіна 
Ірина Віталіївна
-
заступник голови комісії, начальник служби у справах дітей Одеської міської ради;

Тиховський 
Олександр Сергійович
-
секретар комісії, заступник начальника служби у справах дітей Одеської міської ради.

Члени комісії:

Аміци
Олександр Сергійович

-
депутат Одеської міської ради (за згодою);             
Багрій-Шахматова
Марина Леонідівна
-
радник  Одеського  міського  голови  на громадських засадах (за згодою);

Капустинська 
Наталія Петрівна
-
начальник відділу соціальної роботи Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді                              у Київському районі;

Кірносова
Інеса Павлівна
-
головний спеціаліст відділу загальної середньої, професійно-технічної освіти та виховної роботи департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

Корнієнко 
Володимир Олександрович

-
депутат Одеської міської ради (за згодою);  
Куценко
Ірина Ігорівна
-
депутат Одеської міської ради (за згодою);  
Леонідова
Лілія Василівна

-
депутат Одеської міської ради (за згодою);  
Лисенко
Олена Володимирівна
-
заступник директора – начальник управління сімейної та гендерної політики департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;

Лукашенко
Микола Васильович
-
завідувач сектору обліку та розподілу житлової площі Київської районної адміністрації Одеської міської ради;

Мансарлійський
Антон Георгійович
-
завідувач сектору обліку та розподілу житла Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;

Новак
Віктор Анатолійович

-
депутат Одеської міської ради (за згодою);  
Полуніна
Ганна Дмитрівна
-
головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності органу опіки та піклування Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;

Самарцева
Ірина Павлівна
-
начальник відділу житлового господарства департаменту міського господарства Одеської міської ради;

Симоненков
Сергій Миколайович
-
заступник директора комунальної установи «Муніципальна служба  комунальної власності Одеської міської ради»;

Славов
Олександр Анатолійович
-
заступник начальника служби – начальник юридичного відділу служби у справах дітей Одеської міської ради;

Шараг
Наталя Василівна
-
головний спеціаліст відділу забезпечення  діяльності  органу  опіки  та піклування Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;

Шибаєва
Катерина Михайлівна
-
головний спеціаліст управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради;

Янушкевич
Лариса Володимирівна
-
заступник начальника управління капітального будівництва Одеської міської ради».


Керуюча справами							      О. Оніщенко




