


Розпорядження
Одеського міського голови
№ 306 від 08.04.2020 р.



Про призначення щорічної  муніципальної  
надбавки  до пенсії членам творчих спілок 
міста Одеси у 2020 році 

	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 01 червня 2016 року № 528 «Про встановлення щорічної муніципальної надбавки до пенсії членам творчих спілок міста Одеси»,         на підставі протоколу засідання комісії  з відбору кандидатів на отримання  щорічної муніципальної надбавки до пенсії членам творчих спілок                  міста Одеси від 17 січня 2020 року, з метою відзначення видатних заслуг,  вагомого внеску у розвиток вітчизняної культури і мистецтва та надання матеріальної підтримки:	
    
	1. Призначити щорічну муніципальну надбавку до пенсії членам творчих спілок  міста Одеси у 2020 році згідно з переліком (додається).	

2. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради організувати виплату щорічної муніципальної надбавки  до пенсії членам творчих спілок міста Одеси у 2020 році.  

3. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати                7000 (сім тисяч) грн, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, на відповідний рахунок департаменту культури та туризму Одеської міської ради, відкритий в ДКСУ, м. Київ, у межах загальних призначень, затверджених за КПКВК МБ 2614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на 2020 рік.

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

Г. Труханов
					   


Додаток 
								до розпорядження  
								№ 306 від 08.04.2020 р.


ПЕРЕЛІК
членів творчих спілок міста Одеси на призначення
щорічної муніципальної надбавки до пенсії у 2020 році

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові члена творчої спілки
Сума, 
грн
Одеська обласна організація Національної спілки художників України
1.
Буланий Володимир Порфирович 
500,00
2.
Волошинов Олег Васильович  
500,00
Одеська регіональна організація Національної спілки журналістів України
3.
Дубров Борис Іванович
500,00
4.
Островська Галина Федотіївна
500,00
Одеське відділення Національної спілки кінематографістів України
5.
Олійник Валентина Петрівна 
1000,00
Одеське міжобласне відділення
Національної спілки театральних діячів України
6.
 Капустін Анатолій Трохимович 	
1000,00
Одеська обласна організація Національної спілки фотохудожників України
7.
Федоровська-Опольська Валентина Юліївна 
1 000,00
Одеська організація Національної спілки композиторів України
8.
Мірошниченко Світлана Володимирівна 
1 000,00
Одеська обласна організація Національної спілки письменників України
9.
Зубко Світлана Олександрівна
500,00
10.
Суховецький Микола Михайлович 
500,00
Всього:
7 000,00



Т.в.о. керуючої справами 				М.Броварська  



