

Розпорядження
Одеського міського голови
№ 674 від 11.08.2020 р.



Про внесення змін до розпорядження міського голови від 16 вересня              2014 року  № 837 «Про створення Міського координаційного штабу з питань соціальної підтримки громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення операції об’єднаних сил»


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            2014 року № 837 «Про створення Міського координаційного штабу з питань соціальної підтримки громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення операції об’єднаних сил», 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
                                                                                		№ 674 від 11.08.2020 р.                                                                                  
«Додаток 1 
до розпорядження
                                                                                    	міського голови
від 16 вересня 2014 року № 837

СКЛАД
Міського координаційного штабу з питань соціальної підтримки 
громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території 
та районів проведення операції об’єднаних сил

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

Григорцова
Олена Юріївна

-
співголова координаційного штабу, член громадської спілки «Земляцтво  Донбас-Одеса» (за згодою);

Китайська
Олена Петрівна
-
заступник голови координаційного штабу – директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;

Азаркіна
Олена Володимирівна
-
секретар координаційного штабу, заступник директора – начальник відділу з питань надання соціальних послуг та правового забезпечення Центру соціальних служб Одеської міської ради (Центр соціальних послуг). 

Члени координаційного штабу:



Блощица 
Георгій Георгійович
- 
голова Всеукраїнської колегії громадян                          з обмеженими можливостями «Соціальна                    солідарність» (за згодою);

Буйневич 
Олена Валеріївна
-
директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

Головко 
Валерій Якович
-
голова громадської організації  «Правозахисне товариство «Співдружність» (за згодою);

Жильцов 
Олександр Сергійович
-
директор департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради;

Жукова 
Анжеліка Борисівна

-
голова Одеської обласної громадської організації «Об’єднання творчої інтелігенції «Асамблея» (за згодою);

Колодчин 
Василь Тарасович
-
директор Благодійного фонду «Карітас Одеса Української греко-католицької церкви» (за згодою);

Кондратюк 
Сергій Анатолійович
-
голова Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;

Корольов 
Марат Валентинович
-
голова Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;

Костін
Сергій Ігорович

-
президент Благодійного фонду «Дорога    до дому» (за згодою);

Курочкіна
Марина Володимирівна
 -


президент громадської організації «Десяте квітня» (за згодою);

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

Маркова 
Тетяна Юріївна
-
директор департаменту культури та   туризму Одеської міської ради;

Нікандрова 
Юлія Юріївна
 -
начальник служби у справах дітей Одеської міської ради;

Омельчук 
Євген Володимирович
-
голова Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;

Реброва 
Катерина Вікторівна
-
керівник Волонтерської психологічної служби громадської організації «Реабілітаційний центр Св. Павла»                    (за згодою);

Сушков 
Володимир Михайлович
-
голова Київської районної адміністрації Одеської міської ради;

Фют
Галина Віталіївна

-
голова правління громадської організації «Сімейний правопросвітницький клуб «Одеська Мрія» (за згодою);

Якименко 
Олена Олександрівна
-
директор департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради».





 Керуюча справами							О. Оніщенко

