Розпорядження
Одеського міського голови
№ 144 від 01.03.2019 р.



Про внесення змін до розпорядження міського голови від 16 вересня 2014 року  № 837 «Про створення Міського координаційного штабу з питань соціальної підтримки громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції»


Відповідно до статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», з метою приведення розпорядження міського голови від 16 вересня 2014 року № 837 у відповідність до вимог чинного законодавства України: 

1. Внести наступні зміни до розпорядження міського голови від 16 вересня 2014 року № 837 «Про створення Міського координаційного штабу з питань соціальної підтримки  громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції»:
1.1. Замінити у назві та далі за текстом слова «районів проведення антитерористичної операції» словами «районів проведення операції об’єднаних сил».
1.2. Викласти додаток 1 до розпорядження у новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й. 



                                                                      Г. Труханов


Додаток 
до розпорядження
                                                                     			міського голови
                                                                                		від 01.03.2019              
№ 144
                                                                                  
«Додаток 1
до розпорядження
                                                                                    	міського голови
від 16 вересня 2014 року № 837

СКЛАД
Міського координаційного штабу з питань соціальної підтримки громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення операції об’єднаних сил

Орловський
Анатолій Йосипович
-
голова координаційного штабу, перший заступник міського голови;

Григорцова
Олена Юріївна

-
співголова координаційного штабу, член громадської спілки «Земляцтво   Донбас-Одеса» (за згодою);

Бедрега
Світлана Миколаївна
-
заступник голови координаційного штабу, заступник міського голови – директор департаменту фінансів Одеської міської ради;

Азаркіна
Олена Володимирівна
-
секретар координаційного штабу,                   в.о. директора Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Члени координаційного штабу:

Бєлов 
Сергій Миколайович
-
в.о. директора департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради;

Буйневич 
Олена Валеріївна
-
директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради;


Головко 
Валерій Якович
-
голова громадської організації  «Правозахисне товариство «Співдружність» (за згодою);

Дамаскіна 
Ірина Віталіївна
-
начальник служби у справах дітей Одеської міської ради;

Жильцов 
Олександр Сергійович
-
директор департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради;

Жукова 
Анжеліка Борисівна

-
голова Одеської обласної громадської організації «Об'єднання творчої інтелігенції «Асамблея» (за згодою);

Китайська 
Олена Петрівна
-
директор департаменту праці та   соціальної політики Одеської міської ради;

Колодчин 
Василь Тарасович
-
директор благодійного фонду «Карітас Одеса Української греко-католицької церкви» (за згодою);

Кондратюк 
Сергій Анатолійович
-
голова Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;

Корольов 
Марат Валентинович
-
голова Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;

Костін
Сергій Ігорович

-
президент Благодійного фонду «Дорога    до дому» (за згодою);

Курочкіна
Марина Володимирівна
-


президент громадської організації «Десяте квітня» (за згодою);

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

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

Омельчук 
Євген Володимирович
-
голова Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;



Реброва 
Катерина Вікторівна
-
керівник Волонтерської психологічної служби громадської організації «Реабілітаційний центр Св. Павла»                    (за згодою);

Сушков 
Володимир Михайлович
-
голова Київської районної адміністрації Одеської міської ради;

Фют
Галина Віталіївна

-
голова правління громадської організації «Сімейний правопросвітницький клуб «Одеська Мрія» (за згодою);

Якименко 
Олена Олександрівна
-
директор департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради».




 Керуюча справами                                                                              О. Оніщенко

