

Розпорядження
Одеського міського голови
№ 181 від 03.03.2020 р.



Про внесення змін до розпорядження міського голови від 17 травня 2019 року № 390 «Про організацію роботи з надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів міста Одеси у 2019-2020 роках»



	Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», рішення Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VIІ «Про затвердження Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки», у зв’язку з кадровими змінами у виконавчих органах Одеської міської ради:
 
1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 17 травня                         2019 року № 390 «Про організацію роботи з надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів міста Одеси у 2019-2020 роках», виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Котляра А.І.
 

                                                                                            Г. Труханов















Додаток 
до розпорядження
міського голови
від  03.03.2020 р.
№  181


«Додаток 1
до розпорядження		міського голови
від 17 травня 2019 року № 390


СКЛАД  
конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів) громадських організацій ветеранів міста Одеси, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету м. Одеси у 2019-2020 роках
 
Ієремія    
Василь Володимирович               
-
голова конкурсної комісії, голова постійної комісії Одеської міської ради з питань соціальної політики та праці (за згодою);

Лобан  
Олег Леонідович                           
-
заступник голови конкурсної комісії, член виконавчого комітету Одеської міської ради, військовий комісар Приморського військового комісаріату м. Одеси                         (за згодою); 

Шубакова
Катерина Леонідівна

-
секретар конкурсної комісії, начальник відділу – головний бухгалтер відділу забезпечення діяльності департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради.

Члени конкурсної комісії:

Етнарович 
Олег Володимирович
-
голова постійної комісії Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму (за згодою);

Жильцов 
Олександр Сергійович

-
директор департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради;


Карпунчева
Юля Валентинівна

-
начальник відділу призначення соціальних програм управління по реалізації міських соціальних програм департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;

Леонідова 
Лілія Василівна

-
депутат Одеської міської ради (за згодою);

Новак 
Віктор Анатолійович

-
депутат Одеської міської ради (за згодою);
Осауленко 
Світлана Вікторівна

-
депутат Одеської міської ради (за згодою);

Поліщук 
Майя Дмитрівна 

-
головний спеціаліст відділу з питань фінансування соціального захисту та соціального забезпечення департаменту фінансів Одеської міської ради;

Терещук 
Вадим Сергійович
-
голова постійної комісії Одеської міської ради з питань економічної, інвестиційної політики, торгівлі, міжнародних відносин  та інформаційних технологій (за згодою)».




Керуюча справами                                                                          О. Оніщенко

