Розпорядження
Одеського міського голови
№ 509 від 18.06.2020 р.




Про внесення змін до розпорядження міського голови від 16 вересня
2015 року № 886 «Про створення робочої групи з надання допомоги ветеранам війни та сім’ям загиблих (померлих) воїнів на території інших держав, під час воєнних дій та конфліктів на території України,
які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі»


Відповідно до статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з кадровими змінами у виконавчих органах Одеської міської ради:

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 16 вересня 
2015 року № 886 «Про створення робочої групи з надання допомоги ветеранам війни та сім’ям загиблих (померлих) воїнів на території інших держав, під час воєнних дій та конфліктів на території України,                                які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі», виклавши додаток 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
№ 509 від 18.06.2020 р.
«Додаток
до розпорядження
міського голови
від 16 вересня 2015 року
№ 886

СКЛАД
робочої групи з надання допомоги ветеранам війни та сім’ям загиблих (померлих) воїнів на території інших держав, під час воєнних дій та конфліктів на території України, які зареєстровані та фактично проживають              у місті Одесі

Бедрега
Світлана Миколаївна

-
голова робочої групи, заступник міського             голови – директор департаменту фінансів;

Китайська
Олена Петрівна

-
заступник голови робочої групи, директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;

Карпунчева
Юлія Валентинівна

-
секретар робочої групи, начальник відділу призначення соціальних допомог управління по реалізації міських соціальних програм департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

Члени робочої групи:

Багрій-Шахматова
Марина Леонідівна 

-
радник міського голови (за згодою); 
Баранов
Павло Леонідович

-
голова правління Київської районної організації громадської спілки «Одеська міська організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)» (за згодою); 

Гречка
Геннадій Іванович

-
член громадської організації «Одеська спілка ветеранів та інвалідів АТО»                       (за згодою);
Жильцов
Олександр Сергійович

-
директор департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради;
Змислінський
Валентин Васильович

-
керівник громадської організації «Спілка сприяння військовослужбовцям та ветеранам міста Одеси» (за згодою);

Ієремія 
Василь Володимирович

-
депутат Одеської міської ради                           VII скликання, член фракції політичної партії «Опозиційний блок» (за згодою);

Коваль
Тарас Олексійович

-
голова громадської організації «Одеська обласна організація осіб з інвалідністю та учасників бойових дій» (за згодою);

Куценко
Ірина Ігорівна
-
депутат Одеської міської ради                         VII скликання, член депутатської фракції «Одеської міської організації політичної партії «Довіряй ділам» (за згодою);

Оборін
Костянтин Вікторович

-
голова правління громадської спілки «Одеська міська організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)» (за згодою);

Осауленко
Світлана Вікторівна
-
депутат Одеської міської ради                             VII скликання, голова політичної партії «Українська морська партія Сергія Ківалова» (за згодою);

Плаксій
Тетяна Василівна

-
депутат Одеської міської ради                          VII скликання, член депутатської фракції «Одеської міської організації політичної партії «Довіряй ділам» (за згодою);

Руденко
Вікторія Вікторівна

-
головний спеціаліст військового комісаріату Приморського району м. Одеси (за згодою);

Савченко
Михайло Федорович

-
голова територіальної спілки ветеранів Афганістану Приморського району міста Одеси (за згодою);

Сєбова
Людмила Гаврилівна

-
депутат Одеської міської ради                            VII скликання, член депутатської фракції «Одеської міської організації політичної партії «Довіряй ділам» (за згодою);
Славінський
Віталій Володимирович

-
член громадської організації «Одеська спілка ветеранів та інвалідів АТО»                    (за згодою);

Стокіч
Ігор Григорович

-
голова правління громадської організації «Спілка ветеранів Афганістану та збройних сил» (за згодою);

Сторожук
Микола Миколайович

-
начальник відділу в Одеській області Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (за згодою);

Тимофійчук
Анатолій Петрович

-
заступник голови громадської організації «Одеська міська спілка ветеранів Афганістану» (за згодою);

Ткаченко
Людмила Михайлівна

-
президент благодійного фонду «Шлях до свободи» (за згодою);

Томашевський
Володимир Володимирович

-
голова Одеського міського об’єднання «Асоціація самоорганізації населення міста Одеси» (за згодою);

Шапочка
Володимир Іванович

-
заступник голови районної організації ветеранів Приморського району м. Одеси  (за згодою)».



Т.в.о. керуючої справами   		С.Бедрега

