Проєкт

Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 27 вересня 2018 року № 407 «Про створення міської комісії з розгляду кандидатур на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»
 
Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з кадровими змінами 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 № 407 «Про створення міської комісії 
з розгляду кандидатур на присвоєння почесного звання України                        «Мати-героїня», 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 705-10-90
          (Карпунчева 705-93-76)
 















Додаток 
до рішення Виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№ 

«Додаток 1
до рішення Виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 27 вересня 2018 року
№ 407


СКЛАД
комісії з розгляду кандидатур на присвоєння почесного 
звання України «Мати-героїня»

Бедрега
Світлана Миколаївна

-
голова комісії, заступник міського голови – директор Департаменту фінансів Одеської міської ради;

Чечельницька
Алла Вікторівна

-
заступник голови комісії, заступник директора Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;

Карпунчева
Юля Валентинівна
-
секретар комісії, начальник відділу з питань організації надання соціальних послуг управління з питань організації надання соціальних послуг Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.



Члени комісії:

Антонішак
Оксана Степанівна

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

Вододюк
Олена Сергіївна

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

Куценко
Ірина Ігорівна 

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

Рибак
Дар’я Андріївна

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


-
представник Центру соціальних служб Одеської міської ради; 


-
представник Департаменту освіти та науки Одеської міської ради;


-
представник Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради;


-
представник Юридичного департаменту Одеської міської ради;


-
представник Служби у справах дітей Одеської міської ради;


-
представник Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;


-
представник Київської районної адміністрації Одеської міської ради;


-
представник Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради; 


-
представник Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;


-
представник Громадської організації «Рада багатодітних сімей «Майбутнє Одеси» 
(за згодою);


-
представник Громадської організації «Пересипчанка» (за згодою);


-
представник Громадської організації «Одеська міська рада багатодітних сімей» 
(за згодою)».



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


