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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 09 квітня  2021 року


11.00                                                                                                   Велика зала
                                                                                                        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;
Панов Б.М.		- начальник управління капітального будівництва;
Жильцов О.С.		- директор департаменту внутрішньої політики;
Козоровицька О.А.	- мешканка житлового будинку № 29 по вул. Коблевська.


П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й:

	Розгляд проєкту рішення «Про затвердження підсумкового звіту про виконання Міської цільової програми розв’язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство» на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року               № 4211-VII»


	Розгляд  проєкту рішення «Про затвердження Міської цільової програми сприяння розвитку громадського суспільства міста Одеси на 2021-2023 роки»


	Обговорення проєкту реконструкції Одеської спеціальної загально-освітньої школи № 75, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 4.


	Розгляд звернення ГО «Сонячне коло» про встановлення ставки з орендної плати за приміщення, розташовані за адресою: вул. Канатна, 28.



I.  СЛУХАЛИ: Китайську О.П. з інформацією про виконання Міської цільової програми розв’язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство» на 2019-2020 роки.

Проєкт рішення та інформація до нього на 15 л. додаються.
Презентаційні матеріали на 35 л. додаються.

Виступала Леонідова Л.В. 

ВИСНОВКИ: Підтримати проект рішення 3.1 «Про затвердження підсумкового звіту про виконання Міської цільової програми розв’язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»        на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від              30 січня 2019 року № 4211-VII».
Голосували одноголосно.


II.  СЛУХАЛИ: інформацію Жильцова О.С. про проєкт рішення     «Про затвердження Міської цільової програми сприяння розвитку громадського суспільства міста Одеси на 2021-2023 роки».

Лист Департаменту внутрішньої політики від 04.03.2021р. № 480/2-мр на 19 л. додається.

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

Виступали: Леонідова Л.В., Китайська О.П., Плаксій Т.В. 

ВИСНОВКИ: Продовжити ознайомлення з заходами програми, розгляд звітів громадських організацій за попередні роки.
Голосували одноголосно.


III. СЛУХАЛИ: інформацію Панова Б.М. про проєкт реконструкції  Одеської спеціальної загальноосвітньої школи № 75, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 4.

Питання задавали: Плаксій Т.В., Шматько С.С.
Виступали: Козоровицька О.А., Шматько С.С., Леонідова Л.В., 
                    Плаксій Т.В.

ВИСНОВКИ: 
	Інформацію прийняти до відома.
	З метою більш детального ознайомлення з проєктом реконструкції  Одеської спеціальної загальноосвітньої школи № 75 мешканців житлового будинку № 29 по вул. Коблевська провести виїзну (за адресою вул. Садова, 4) робочу зустріч членів постійної комісії, представників Управління капітального будівництва з мешканцями сусіднього житлового будинку.

Голосували одноголосно.

IV.  СЛУХАЛИ:  Леонідову Л.В. із зверненням громадської організації «Сонячне Коло» про встановлення ставки з орендної плати за приміщення, розташовані за адресою: вул. Канатна, 28.

Лист ГО «Сонячне Коло» від 24.03.2021р. вих№ 13/21 на 2 л. додається.

Виступали: Плаксій Т.В., Леонідова Л.В. 

ВИСНОВКИ: 
	З метою ознайомлення з діяльністю громадської організації «Сонячне Коло» відвідати 16 квітня 2021 року о 12.00 зазначену громадську організацію, розташовану за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 28.
	Продовжити розгляд звернення громадської організації «Сонячне Коло» на наступному засіданні комісії. 

Голосували одноголосно.


Голова комісії						Л. Леонідова


Секретар комісії						С. Шматько

