Проект

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 27 вересня 2018 року № 407 «Про створення міської комісії з розгляду кандидатур на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»


Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування         в Україні», враховуючи кадрові зміни у виконавчих органах Одеської міської ради,  виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 27 вересня 2018 року № 407 «Про створення міської комісії                           з розгляду кандидатур на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня», виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.



Міський голова									Г. Труханов
 
Керуюча справами 								О. Оніщенко 
 



Вик.: Китайська 705-10-90
         (Лисенко 705-14-67)
 








Додаток  
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від 
№ 

«Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від 27 вересня 2018 року 
№ 407


СКЛАД
комісії з розгляду кандидатур на присвоєння почесного
 звання України «Мати-героїня»

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

Китайська 
Олена Петрівна
	 заступник голови комісії, директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;


Медвідь 
Наталія Вікторівна
	 секретар комісії, начальник відділу сімейної та гендерної політики управління сімейної та гендерної політики департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.



Члени комісії:

 
- представник Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;


- представник департаменту освіти та науки Одеської міської ради;



- представник департаменту охорони здоров’я    Одеської міської ради;   


- представник юридичного департаменту Одеської міської ради;


- представник служби у справах дітей Одеської міської ради;


	 представник Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;




	 представник Київської районної адміністрації Одеської міської ради;



- представник Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;


- представник Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;

- представник громадської організації «Рада багатодітних сімей «Майбутнє Одеси» (за згодою);

- представник Спілки «Громадська рада багатодітних сімей м. Одеси» (за згодою);

	 представник громадської організації «Одеська міська рада багатодітних сімей» (за згодою);


Данилко 
Наталя Іванівна

- депутат Одеської міської  ради (за згодою);

Квасніцька 
Ольга Олексіївна

- депутат Одеської міської  ради (за згодою);

Кісловський  
Олексій В’ячеславович

- депутат Одеської міської  ради (за згодою);

Кулакевич
Ольга Анатоліївна

- депутат Одеської міської  ради (за згодою);

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





Керуюча справами					                              О. Оніщенко


Інформація
до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради 
«Про  внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 27.09.2018 року № 407 «Про створення міської комісії з розгляду кандидатур на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

Суть питання: Виконання вимог ст. 52 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи кадрові зміни у виконавчих органах Одеської міської ради.

Очікуваний результат: якісна підготовка нагородних документів з розгляду кандидаток на присвоєння почесного звання України «Мати – героїня» багатодітним матерям м. Одеси.

Можливі ризики: відсутні.

Фінансовий результат: відсутній.


Директор департаменту
праці та соціальної політики
Одеської міської ради                                                                         О.П. Китайська





