


Розпорядження
Одеського міського голови
№ 315 від 25.04.2019 р.



Про створення конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору проектів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, що реалізуються за рахунок коштів бюджету м. Одеси, та здійснення моніторингу їх виконання



Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації Міської цільової програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство» на 2019-2020 роки», затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4211-VII:

	Створити конкурсну комісію для проведення конкурсного відбору проектів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства,            що реалізуються за рахунок коштів бюджету м. Одеси, та здійснення моніторингу їх виконання і затвердити її склад  (додається).


	Конкурсній комісії раз на рік звітувати міському голові про результати проведеної роботи.


	Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 03 лютого 2016 року № 63 «Про створення конкурсної комісії з підготовки та проведення конкурсів соціальних програм, проектів і виконавців соціальних замовлень».


	Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.




		Г. Труханов







Додаток 
до розпорядження 
міського голови
від 25.04.2019			 
№ 315			

СКЛАД 
комісії для проведення конкурсного відбору проектів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, що реалізуються за рахунок коштів бюджету м. Одеси, та здійснення моніторингу їх виконання


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

Звягін
Олег Сергійович
- заступник голови комісії, депутат Одеської міської ради (за згодою);  

Рогачевська 
Вікторія Володимирівна
- секретар комісії, головний спеціаліст відділу моніторингу надання соціальних послуг сім’ям управління сімейної та гендерної політики департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

Члени комісії: 

Багрій-Шахматова
Марина Леонідівна 
- голова правління громадської організації                «П'ята студія» (за згодою);  

Бриндак
Олег Борисович  

- депутат Одеської міської ради (за згодою);
 
Габестро
Валерій Едуардович
- президент благодійного фонду «Молодий інвалід» (за згодою);

Денісов 
Віталій Миколайович
- директор департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради;

Єремиця 
Олексій Миколайович 

- депутат Одеської міської ради (за згодою);
Жильцов 
Олександр Сергійович 
- директор департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради;

Загрійчук
Олег Дмитрович
- начальник управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради;



Квасницька 
Ольга Олексіївна

- депутат Одеської міської ради (за згодою);
Китайська 
Олена Петрівна
- директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;

Корнієнко 
Володимир Олександрович 

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

- депутат Одеської міської ради (за згодою);
Сиваш
Андрій Сергійович
- директор департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради;

Степанов
Ігор Євгенійович 
 
- заступник начальника відділу інформаційно- правової та кадрової роботи юридичного департаменту Одеської міської ради;

Шовкун 
Кристина Ігорівна
- голова Молодіжної ради при Одеському міському голові (за згодою);

Якименко
Олена Олександрівна
- директор департаменту охорони здоров’file_0.png

file_1.wmf

Одеської міської ради.
 
  


Керуюча справами                                                                          О. Оніщенко

