Проєкт
 
Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 27 вересня 2018 року № 394 «Про створення комісій з питань захисту прав дітей у м. Одесі»


Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», з метою підвищення ефективності діяльності із захисту прав дітей у м. Одесі, враховуючи кадрові зміни у виконавчих органах Одеської міської ради, Виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 27 вересня 2018 року № 394 «Про створення комісій з питань захисту прав дітей у м. Одесі», виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.


Міський голова									Г. Труханов



В.о. заступника міського голови – 
керуючого справами								О. Бриндак
 
Вик.: Нікандрова
         (Славов 797-29-97)
 






Додаток 
до рішення Виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 
№ 

«Додаток 1
до рішення Виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 27 вересня 2018 року 
№ 394 


СКЛАД
міської комісії з питань захисту прав дітей 

Вугельман
Павло Володимирович

-
голова комісії, заступник міського голови;
Бриндак
Олег Борисович
-
заступник голови комісії, в.о. заступника міського голови – керуючого справами Виконавчого комітету Одеської міської ради;
 
Нікандрова
Юлія Юріївна
 
-
заступник голови комісії, начальник Служби у справах дітей Одеської міської ради;
 
Якименко
Людмила Анатоліївна
-
секретар комісії, заступник начальника Служби у справах дітей Одеської міської ради.

Члени комісії:

Азаркіна
Олена Володимирівна
-
заступник директора – начальник відділу з питань надання соціальних послуг та правового забезпечення Центру соціальних служб Одеської міської ради;

Багрій-Шахматова
Марина Леонідівна
-
радник Одеського міського голови на громадських засадах (за згодою);

Вагапов
Андрій Володимирович

-
депутат Одеської міської ради (за згодою);
 
Дейнеко
Олена Юліанівна
-
начальник відділу забезпечення діяльності органу опіки та піклування Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради; 

Ігнатова
Ольга Анатоліївна
-
начальник відділу інформаційно-правової та кадрової роботи Юридичного департаменту Одеської міської ради;

Капуляк
Віталій Петрович
-
начальник відділу Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Одеській області (за згодою);
 
Карташова
Валентина Олександрівна
-
директор Комунального некомерційного підприємства «Міський спеціалізований будинок дитини № 1» Одеської міської ради; 

Корнієнко
Володимир Олександрович

-
депутат Одеської міської ради (за згодою);
 
Куценко
Ірина Ігорівна
 
-
депутат Одеської міської ради (за згодою);
Левицька
Анжела Миколаївна
-
заступник начальника відділу активної підтримки безробітних Одеського міського центру зайнятості (за згодою);
 
Леонідова
Лілія Василівна                  
             
-
депутат Одеської міської ради (за згодою); 
Луньова 
Ганна Петрівна                 
-
начальник відділу з питань охорони материнства та дитинства Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради; 

Миколайчук
Ганна Валентинівна
-
заступник голови Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;
Островська
Людмила Леонідівна
-
в.о. начальника відділу забезпечення діяльності органу опіки та піклування Приморської районної адміністрації Одеської міської ради; 

Проданчук
Тетяна Олександрівна
-
перший заступник голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради;
 
Самойлова
Олена Анатоліївна

-
голова Громадського об’єднання «Альянс із захисту прав дітей» (за згодою);

Чечельницька 
Алла Вікторівна

-
заступник директора – начальник Управління праці Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;

Чолак  
Валентина Семенівна
-
заступник директора Департаменту освіти та науки Одеської міської ради».




В.о. заступника міського голови – 
керуючого справами								О. Бриндак












