
Розпорядження
Одеського міського голови
№ 577 від 10.07.2020 р.


Про внесення змін до розпорядження міського голови від 23 травня               2018 року № 420 «Про створення робочої групи з реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді»


Відповідно до статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з підписанням Меморандуму про наміри та взаємодію між Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Одеською міською радою, на виконання рішення Одеської міської ради від 31 жовтня 2018 року № 3823-VII «Про затвердження Плану дій                 з реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», з метою імплементації зазначеної ініціативи:

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 23 травня 2018 року № 420 «Про створення робочої групи з реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


 
Г. Труханов
 









Додаток 
до розпорядження
міського голови 
№ 577 від 10.07.2020 р.
«Додаток 1
до розпорядження
міського голови 
від 23 травня 2018 року
№ 420

СКЛАД
робочої групи з реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді»

Вугельман
Павло Володимирович
-
голова робочої групи, заступник міського голови;

Бедрега
Світлана Миколаївна
-
співголова робочої групи, заступник міського голови – директор департаменту фінансів Одеської міської ради; 

Нікандрова 
Юлія Юріївна 

-
секретар-координатор робочої групи, начальник служби у справах дітей Одеської міської ради.

Члени робочої групи:

Васюк
Людмила Іванівна
-
головний спеціаліст відділу зв’язків із засобами масової інформації департаменту інформації та зв’язків з громадськістю  Одеської міської ради;

Володівщук
Ольга Вікторівна
-
заступник начальника служби у справах дітей Одеської міської ради;

Гайдаржи
Юлія Ігорівна
-
директор центру соціальних служб Одеської міської ради;

Гладушняк 
Олександр Олексійович
-
керівник проєктів та програм комунальної установи «Грантовий офіс «Одеса 5Т», координатор реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» в м. Одесі;


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

Діденко 
Світлана Михайлівна
-
директор комунальної установи «Одеський муніципальний молодіжний центр»;

Дмітрієва 
Оксана Анатоліївна



-
головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності органу опіки та піклування Київської районної адміністрації Одеської міської ради;

Карташова
Валентина Олександрівна
-
директор комунального некомерційного підприємства «Міський спеціалізований будинок дитини № 1» Одеської міської ради;

Крижалко
Людмила Михайлівна
-
заступник директора департаменту – начальник відділу мистецтв та культурно-освітніх закладів департаменту культури та туризму Одеської міської ради;

Лиманська
Альона Вікторівна
- 
заступник директора департаменту – начальник відділу аналізу та моніторингу діяльності комунальних підприємств департаменту економічного розвитку Одеської міської ради;

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

Луньова
Ганна Петрівна
-
начальник відділу з питань охорони материнства та дитинства департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради; 

Островська
Людмила Леонідівна
-
в.о. начальника відділу забезпечення діяльності органу опіки та піклування Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;



Пуздрач
Руслан Олександрович
-
начальник управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради;

Солодовнікова
Лідія Володимирівна
-
заступник голови громадської організації «Одеська міська рада багатодітних сімей» (за згодою);

Тітаренко
Ганна Сергіївна
-
начальник відділу молодіжної політики  департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради;

Чистякова
Катерина Миколаївна
-
директор комунальної установи «Грантовий офіс «Одеса 5Т»;

Чолак 
Валентина Семенівна
-
заступник директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

Чумаченко 
Наталія Юріївна
-
головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності органу опіки та піклування Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради.

Представники Молодіжної ради при Одеському міському голові:


-
голова Молодіжної ради при Одеському міському голові (за згодою);


-
заступник голови Молодіжної ради при Одеському міському голові (за згодою).

Представники Парламенту старшокласників м. Одеси:

Бухта 
Вікторія Володимирівна
-
член Парламенту старшокласників Суворовського району м. Одеси (за згодою);

Орлова
Анастасія Вікторівна

-
член Парламенту старшокласників Малиновського району м. Одеси (за згодою);

Писаренко
Анастасія Вікторівна
-
член Парламенту старшокласників Приморського району м. Одеси (за згодою);

Тимофєєва
Карина Ігорівна
-
член Парламенту старшокласників Київського району м. Одеси (за згодою);


Етнарович
Олег Володимирович    
-
депутат Одеської міської ради VII скликання, секретар депутатської фракції «Довіряй ділам», голова постійної комісії Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму (за згодою);

Куценко 
Ірина Ігорівна                
-
депутат Одеської міської ради VII скликання, член депутатської фракції «Довіряй ділам», член постійної комісії Одеської міської ради з питань соціальної політики та праці (за згодою)». 



Керуюча справами		 					     О. Оніщенко



