Проєкт доопрацьовано 09.03.2021 р.

Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 30 травня 2019 року № 194 «Про створення міської комісії з розгляду питань, пов’язаних зі встановленням статусу учасника війни»

Відповідно до статей 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанов Кабінету Міністрів України                                від 26 квітня 1996 року № 458 «Про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України                  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,                                     від 23 вересня 2015 року № 739 «Питання надання статусу учасника війни деяким особам», Типового положення про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», затвердженого наказом Міністерства соціального захисту населення України                        від 30 травня 1996 року № 79, враховуючи зміни у складі депутатських фракцій, Виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ: 

          1. Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 30 травня 2019 року № 194 «Про створення міської комісії                             з розгляду питань, пов’язаних зі встановленням статусу учасника війни», виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови – директора Департаменту фінансів Бедрегу С.М. 

Міський голова                                                                 		Г. Труханов


В.о. заступника міського голови –
керуючого справами								О. Бриндак
 
Вик.: Китайська 728-14-48
          (Шатохіна 705-93-87)
 

Додаток 
до рішення Виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 
№  


«Додаток 1
до рішення Виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 30 травня 2019 року 
№ 194


СКЛАД 
міської комісії з розгляду питань, пов’язаних зі встановленням
статусу учасника війни
 
Китайська 
Олена Петрівна

-
голова міської комісії, директор Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;

Шатохіна 
Ольга Володимирівна
-
секретар міської комісії, начальник відділу юридичного забезпечення Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

Члени міської комісії:


-
представник Приморської районної організації ветеранів війни, праці та військової служби міста Одеси                      (за згодою);


-
представник Комунальної установи «Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси                  (Центр – «077»)»;


-
представник Департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради;


-
представник Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області (за згодою); 

-
представник Громадської організації «Спілка сприяння військовослужбовцям та ветеранам міста Одеси» (за згодою);


-
представник Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради;


-
представник Управління Служби безпеки України в Одеській області (за згодою);


-
начальник відділу у справах інвалідів, ветеранів війни та праці управління соціального захисту населення в Київському районі Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;


-
начальник відділу у справах інвалідів, ветеранів війни та праці управління соціального захисту населення в Малиновському районі Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;


-
начальник відділу у справах інвалідів, ветеранів війни та праці управління соціального захисту населення в Приморському районі Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;


-
начальник відділу у справах інвалідів, ветеранів війни та праці управління соціального захисту населення в Суворовському районі Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;


-
представник Головного управління Національної поліції в Одеській області (за згодою);


-
представник Відділу в Одеській області Міністерства у справах ветеранів України (за згодою);


-
представник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (за згодою);


-
представник  Департаменту фінансів Одеської міської ради;
 

-
депутат Одеської міської ради, член депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ДОВІРЯЙ ДІЛАМ» (за згодою);


-
депутат Одеської міської ради, член депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»                  (за згодою);


-
депутат Одеської міської ради, член депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» (за згодою);


-
депутат Одеської міської ради, член депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» (за згодою)».






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



