Розпорядження
Одеського міського голови
№ 79 від 07.02.2020 р.

Про призначення щомісячної доплати до пенсій видатним творчим особистостям – артистам, художникам, режисерам-постановникам, які мешкають у м. Одесі 
 
	Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 7.1 пункту 7 додатка 2 до Міської цільової програми розвитку культури в м. Одесі на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4203-VII, розпорядження міського голови від 04 березня 2016 року № 186 «Про встановлення щомісячної доплати до пенсій видатним творчим особистостям – артистам, художникам, режисерам-постановникам, які мешкають у м. Одесі», на підставі протоколу засідання комісії з відбору кандидатів на отримання  щомісячної доплати до пенсій видатним творчим особистостям – артистам, художникам, режисерам-постановникам, які мешкають у м. Одесі,                               від 17 січня 2019 року, з метою відзначення видатних заслуг та вагомого внеску у розвиток вітчизняної культури та мистецтва:	
   
1. Призначити протягом 2020 року, із січня по грудень включно, щомісячну доплату до пенсій у розмірі 500 (п’ятсот) грн кожному видатним творчим особистостям – артистам, художникам, режисерам-постановникам, які мешкають у м. Одесі, згідно з переліком (додається).	

2. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради організувати виплату щомісячної доплати до пенсій видатним творчим особистостям – артистам, художникам, режисерам-постановникам, які мешкають у м. Одесі, зазначеним у додатку до цього розпорядження. 

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



Г. Труханов








Додаток 
								до розпорядження 
								міського голови 
								від 07.02.2020 р.
№ 79

ПЕРЕЛІК
видатних творчих особистостей – артистів, художників, режисерів-постановників, яким призначено щомісячну доплату до пенсій у 2020 році

1.
Бакальчук
Михайло Ілліч
- народний артист України, артист Одеської обласної філармонії;

2.
Баришева 
Наталія Здіславівна

- народна артистка України, балетмейстер-репетитор Одеського національного академічного театру опери та балету;

3.
Голубенко
Євген  Іванович 
- художник-постановник, сценарист Одеської кіностудії;

4.
Дриженко 
Анатолій Миколайович       
- народний артист України, актор Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В. Василька;

5.
Іванова
Ідалія Валеріївна
- заслужена артистка України, актриса Одеського академічного театру музичної комедії ім. М. Водяного;

6.
Лупій
Ярослав Васильович

- народний артист України, режисер-постановник Одеської кіностудії;

7.
Новак 
Віллен Захарович  
- народний артист України, режисер-постановник Одеської кіностудії;

8.
Поліванова
Галина Анатоліївна

- народна артистка України, академік, професор, завідувачка кафедри сольного співу Одеської державної музичної академії імені А.В. Нежданової;

9.
Тарасов  
Володимир Павлович
- народний артист України, артист Одеського національного академічного театру опери та балету;

10.
Терент’єв 
Сергій Володимирович
- артист, соліст-піаніст Одеської обласної філармонії;

11.
Цюпко 
Володимир Федорович 
- заслужений художник України, член  Одеського обласного відділення Національної спілки художників України;

12.
Ширіна-Плугатарьова 
Людмила Сергіївна 
- народна артистка України, артистка Одеської обласної філармонії.



Керуюча справами 							О.С. Оніщенко  
















		





