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ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРАЦІ

пл. Думська, 1, м. Одеса, 65026, Україна

 ________________№_________________

на №______________від______________



П Р О Т О К О Л 
засідання комісії 
від 10  березня  2021 року

11.00                                                                                                   каб. 307
                                                                                                        пл. Думська, 1

БУЛИ ПРИСУТНІ:

Члени комісії:  Леонідова Л.В., Плаксій Т.В., Шматько С.С.

Запрошені:
Китайська О.П.		- директор департаменту праці та соціальної політики;
Гайдаржи	 Ю.І.		- директор Центру соціальних служб Одеської міської ради;
Кулієва Л.Т.		- начальник відділу у справах осіб з інвалідністю департа- 
		  		  менту праці та соціальної політики;
Рябоконь І.Х.		- заступник начальника управління капітального будівництва;
Жильцов О.С.		- директор департаменту внутрішньої політики;
Гончаренко Н.В.	- заступник директора департаменту охорони здоров’я;
Денісова Т.В.		- головний спеціаліст відділу економіки підприємств комуналь- 
  ного господарства департаменту міського господарства;
Богаченко Я.В.		- начальник відділу управління інженерного захисту території
  міста та розвитку узбережжя;
Бунчук Т.О.		- начальник відділу організації житлового сервісу Київської
  районної адміністрації;
Корольов М.В.		- голова Приморської районної адміністрації;
Мішук А.В.		- в.о. заступника голови Приморської райадміністрації;
Захарова К.О.		- начальник відділу Приморської райадміністрації;
Горячев Р.О.		- перший заступник голови Суворовської райадміністрації;
Осовський Д.О.	- помічник-консультант депутата Большедворової А.О.

Представники громадськості та СМІ:
Коган Е.І.			- оглядач «Одеса-дейлі».


П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й:

	Розгляд проєкту рішення міської ради «Про затвердження Положення  про Центр соціальних служб Одеської міської ради у новій редакції»

Про хід виконання у 2020 році Міської програми «Рівність» на 2020-2022 роки 


Розгляд заходів міської програми «Рівність», що заплановані до виконання у 2021 році 

	Розгляд пропозицій щодо внесення змін до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси на 2021-2023 роки



СЛУХАЛИ:  Гайдаржи Ю.І. з інформацією про зміни у редакції Положення  про Центр соціальних служб Одеської міської ради. 
Відповідний проєкт рішення міської ради на 6 л. додається.

Питання задавала Леонідова Л.В.
Виступали: Китайська О.П., Леонідова Л.В. 

ВИСНОВКИ: 
	Рекомендувати пленарному засіданню Одеської міської ради розглянути, погодити проєкт рішення «Про затвердження Положення  про Центр соціальних служб Одеської міської ради у новій редакції».


	Доручити Департаменту праці та соціальної політики підготувати інформацію про наявні потреби у соціальних послугах і про надавачів цих послуг.

Голосували одноголосно.

II.  СЛУХАЛИ: інформацію Китайської О.П. про виконання у 2020 році Міської програми «Рівність» на 2020-2022 роки.

Інформація про хід виконання у 2020 році програми «Рівність» на 21 арк. додається.
Презентаційні матеріали на 20 арк. додаються.

Питання задавали: Шматько С.С., Плаксій Т.В., Леонідова Л.В.

Виступали: Жильцов О.С., Леонідова Л.В., Плаксій Т.В., Китайська О.П.,
                    Кулієва Л.Т., Мішук А.В., Горячев Р.О., Коган Е.І., Рябоконь І.Х.,
                   Гончаренко Н.В.

ВИСНОВКИ: 
	Інформацію взяти до відома.
	Вважати виконаними заходи Міської програми «Рівність», заплановані до реалізації протягом 2020 року.

Голосували одноголосно.

III.  СЛУХАЛИ: інформацію Китайської О.П. про заходи Міської програми «Рівність», що заплановані до виконання у 2021 році, їх фінансування та пропозиції виконавців програми – головних розпорядників бюджетних коштів щодо внесення змін (коригування) Міської програми.

План заходів з фінансуванням проекту програми на 2021 рік на 5л. додається.
План заходів з фінансуванням проекту програми на 2022 рік на 3л. додається.
Проект Міської програми «Рівність» на 2021 рік на 4 л додається.
Проект рішення виконавчого комітету та пояснювальна записка до нього     на 28 л. додаються.

Питання задавали: Леонідова Л.В., Плаксій Т.В., Шматько С.С., 
                                Осовський Д.О.

Виступали: Богаченко Я.В., Кулієва Л.Т., Плаксій Т.В., Леонідова Л.В.,
                    Шматько С.С., Гончаренко Н.В., Захарова К.О., Мішук А.В.    

ВИСНОВКИ: 
	Продовжити розгляд заходів Міської програми «Рівність» на 2021 рік.


	З метою узгодження заходів щодо створення умов доступності в спеціалізованій школі № 75 провести 16 березня п.р. робочу зустріч членів постійної комісії з керівництвом школи, представниками управління капітального будівництва за адресою: вул. Садова, 4.  

Голосували одноголосно.


IV.  СЛУХАЛИ:  Китайську О.П. з пропозиціями щодо внесення змін до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси на 2021-2023 роки.

Проєкт рішення «Про внесення змін до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від             24 грудня 2020 року № 19-VIІI» та інформація до нього на 55 л. додаються.

Лист Департаменту фінансів від 04.03.2021р. № 07-19/14/394 додається.
Висновок Департаменту економічного розвитку № 332/01-41/11 від 09.03.2021р. додається.

Виступала Леонідова Л.В. 

ВИСНОВКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ: 
	Підтримати пропозиції Департаменту праці та соціальної політики щодо внесення змін до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси на 2021-2023 роки.

Внести відповідний проєкт рішення на розгляд V сесії Одеської міської ради.

Голосували одноголосно.


Голова комісії						Л. Леонідова


Секретар комісії						С. Шматько































