Розпорядження
Одеського міського голови
№ 343 від 10.05.2019 р.
 
Про перевірку діяльності служби у справах дітей Одеської міської ради та комунальних установ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради», «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
 
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою перевірки фактів порушення вимог чинного законодавства України про охорону дитинства та захист прав дітей, викладених у зверненнях Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Головного управління Національної поліції в Одеській області,  Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Верховної Ради України, народних депутатів України:

1. Створити комісію з перевірки діяльності служби у справах дітей Одеської міської ради та комунальних установ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради», «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», і затвердити її склад (додається).

2. Комісії з перевірки діяльності служби у справах дітей Одеської міської ради та комунальних установ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради», «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» у термін до 31 травня 2019 року за результатами проведеної роботи надати інформацію та пропозиції міському голові.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


Г. Труханов












 
Додаток
до розпорядження
міського голови
від 10.05.2019 р.
№ 343
СКЛАД
комісії з перевірки діяльності служби у справах дітей Одеської міської ради та комунальних установ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради», «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

Вугельман 
Павло Володимирович

-
голова комісії, заступник міського голови;

Козлов 
Олексій Ігорович
-
секретар комісії, директор департаменту аналітики та контролю Одеської міської ради.

Члени комісії:

Багрій-Шахматова 
Марина Леонідівна
-
радник міського голови (за згодою);


Буйневич 
Олена Валеріївна

-
директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

Горовенко 
Лоліта Михайлівна
-


начальник відділу забезпечення діяльності органу опіки та піклування Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;

Дайнеко 
Олена Юліанівна
-
начальник відділу забезпечення діяльності органу опіки та піклування Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;

Ігнатова 
Ольга Анатоліївна
-
начальник відділу інформаційно-правової та кадрової роботи юридичного департаменту Одеської міської ради;

Карташова 
Валентина Олександрівна
-
головний лікар комунальної установи «Міський спеціалізований будинок         дитини № 1» Одеської міської ради;

Луньова 
Ганна Петрівна
-
начальник відділу з питань охорони материнства та дитинства департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради;

Проданчук 
Тетяна Олександрівна
-
перший заступник голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради;

Рачук 
Вероніка Володимирівна 
-
начальник відділу забезпечення діяльності органу опіки та піклування Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;

Скринська 
Ольга Сергіївна              


-
головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення діяльності керівного складу Одеської міської ради.





Т.в.о. керуючої справами          			С. Бедрега


