Розпорядження
Одеського міського голови
№ 280 від 01.04.2020 р.
 


Про внесення змін до розпорядження міського голови від 25 квітня 2018 року № 297 «Про створення міської координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми»
 


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування    в Україні», Закону України «Про забезпечення та протидію домашньому насильству», у зв’язку з кадровими змінами у виконавчих органах Одеської міської ради:
 
1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 25 квітня                      2018 року № 297 «Про створення міської координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми», виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).   
	
	2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.
 



                                                                                              Г. Труханов
 










Додаток 
до розпорядження
міського голови
від 01.04.2020 р.
№ 280

«Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 25 квітня 2018 року
№ 297			
   
СКЛАД
міської координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності,
демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству
та протидії торгівлі людьми

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

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

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

Члени координаційної ради:

Білак 
Наталія Ігорівна





Бондаренко
Петро Васильович
-






-

заступник начальника управління з питань дотримання прав засуджених та осіб, узятих під варту, Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України                           (за згодою);

	заступник начальника відділу соціальної роботи Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;



Вегріян 
Наталія Костянтинівна

-
представник Одеського благодійного фонду реабілітації та соціальної адаптації громадян без визначеного місця проживання «Шлях до Дому» (за згодою);

Горячев
Роман Олександрович
-
перший заступник голови Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;

Губко                                           
Вікторія Володимирівна
-
заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Одеській області (за згодою);

Делієва
Наталя Вікторівна
-
голова громадської організації «Асоціація жінок України «Дія» (за згодою);

Капуляк
Віталій Петрович
-
начальник відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Одеській області (за згодою);

Ковальова 
Олена Володимирівна
-
керівник Центру гендерної освіти Одеського державного університету внутрішніх справ                      (за згодою);

Кісловський
Олексій В’ячеславович

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

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

-
депутат Одеської міської ради (за згодою);
Ліскова 
Ганна Володимирівна

-
представник Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції (за згодою);

Лисенко 
Наталія Анатоліївна
-
заступник директора департаменту –  начальник управління сімейної та гендерної політики департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;

Ляшенко 
Микола Сергійович
-
представник управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції в Одеській області (за згодою);
Лященко
Дмитро Анатолійович








Миколайчук 
Ганна Валентинівна
-









-
заступник начальника управління – начальник відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Одеської області (за згодою);

заступник голови Малиновської  районної адміністрації Одеської міської ради;

Михайленко 
Володимир Леонідович

Нікандрова
Юлія Юріївна
-


-
головний лікар комунальної установи «Одеський міський центр здоров’я»;

начальник служби у справах дітей Одеської міської ради;

Панашенко 
Тетяна Миколаївна

-
представник благодійного фонду «Вітри Змін» (за згодою);
Позднякова
Ганна Іванівна

-
депутат Одеської міської ради (за згодою);
Проданчук 
Тетяна Олександрівна
-
перший заступник голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради;

Рогачко
Лілія Олександрівна

Свіщенко 
Ірина Петрівна

-


-
депутат Одеської міської ради (за згодою);


заступник голови Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;

Семікоп
Тетяна Євгенівна
-
голова громадської організації «Громадський рух «Віра, Надія, Любов» (за згодою);

Сенін
Денис Леонідович
-
головний спеціаліст відділу забезпечення        громадського порядку департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради;

Тачковська
Оксана Олегівна
-
заступник директора департаменту –  начальник інформаційно-аналітичного відділу департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради;
Удовиченко 
Ольга Федорівна

Язвінська
Ірина Петрівна
-


-
заступник директора департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради;

заступник директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради».





Керуюча справами					                              О. Оніщенко

