Розпорядження
Одеського міського голови
№ 483 від 09.06.2020 р.

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 17 червня 2013 року № 642-01р «Про створення робочої групи  з питань реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року»

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування               в Україні», на виконання доручень, наданих міським головою                          Трухановим Г.Л. щодо організації процедури внесення змін до розпорядчих документів міського голови та виконавчого комітету Одеської міської ради,                у зв’язку з кадровими змінами у виконавчих органах Одеської міської ради:

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 17 червня                2013 року № 642-01р «Про створення робочої групи з питань реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року», виклавши додаток у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.

 									

                                                                                 Г. Труханов















Додаток 
до розпорядження 
міського голови
від 09.06.2020 р.
№ 483

«Додаток 
до розпорядження 
міського голови
від 17 червня 2013 року 
№ 642-01р


СКЛАД
робочої групи з питань реалізації Стратегії захисту та інтеграції
в українське суспільство ромської національної меншини на період                           до 2020 року
 
Вугельман
Павло Володимирович

-
голова робочої групи, заступник міського голови;

Єрмошкін
Сергій Миколайович
-
заступник голови робочої групи, заступник керівника групи від ромської сторони (за згодою);

Жильцов
Олександр Сергійович
-
секретар робочої групи, директор департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради.

Члени робочої групи:

- представник департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

- представник департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;

- представник департаменту культури та туризму Одеської міської ради;

- представник юридичного департаменту Одеської міської ради;

- представник департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради;

- представник Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради;

- представник факультету української філології Інституту мов світу, кафедри філософії та соціології Південноукраїнського національного університету імені К.Д. Ушинського від ромської сторони (за згодою);

- юрисконсульт від ромської сторони (за згодою);

- представник ромської національної меншини (за згодою);
 
- представник Головного територіального управління юстиції в Одеській області (за згодою);

- представник Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області (за згодою);

- представник комунальної установи «Обласний центр обліку бездомних громадян» (за згодою);

- представник комунальної установи «Одеський міський центр обліку бездомних громадян».                     



Т.в.о. керуючої справами			          С. Бедрега


