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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 19 квітня  2021 року

13.00                                                                                              Мала зала
                                                                                                        вул. Косовська, 2-Д

БУЛИ ПРИСУТНІ:

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

Запрошені:
Китайська О.П.			- директор департаменту праці та соціальної політики;
Чечельницька А.В.		- перший заступник директора департаменту праці та
  	  соціальної політики; 
Кулієва Л.Т.			- начальник відділу у справах осіб з інвалідністю департа- 
		  		           менту праці та соціальної політики.


Була відсутня (хворіла) Плаксій Т.В.


П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й:


	Розгляд  листа Одеського міського добровільного товариства ВГО «Союз-Чорнобиль України» від 12.03.2021р. № 37 щодо внесення змін до міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста

	Розгляд проекту рішення «Про затвердження Міської цільової програми сприяння розвитку громадського суспільства міста Одеси на 2021-2023 р»  
	Про виконання доручення постійної комісії від 10.03.2021р. щодо визначення потреб населення м. Одеса у соціальних послугах департаменту праці та соціальної політики


	Розгляд пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Міської програми «Рівність» на 2020-2022 роки 


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


СЛУХАЛИ: Леонідову Л.В. із зверненням Одеського міського добровільного товариства ВГО «Союз-Чорнобиль України» від 12.03.2021р. № 37 (додається) щодо надання адресної одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам Одещини.
Проєкт рішення 3.8 «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» додається.

Виступали: Китайська О.П., Шматько С.С. 

ВИСНОВКИ: Погодити зазначений проєкт рішення та рекомендувати пленарному засіданню Одеської міської ради прийняти 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».
Голосували одноголосно.

II.  СЛУХАЛИ: інформацію Леонідової Л.В. про проєкт рішення 3.6. «Про затвердження Міської цільової програми сприяння розвитку громадського суспільства міста Одеси на 2021-2023 роки».

Проект рішення 3.6. «Про затвердження Міської цільової програми сприяння розвитку громадського суспільства міста Одеси на 2021-2023 роки»  на 21 арк. додається.

Виступав Шматько С.С.

ВИСНОВКИ: Рекомендувати пленарному засіданню Одеської міської ради внести наступні зміни до проекту рішення 3.6. «Про затвердження Міської цільової програми сприяння розвитку громадського суспільства міста Одеси на 2021-2023 роки»:
	пункт 2 проекту рішення викласти у наступній редакції: 

«2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Одеської міської ради: з питань освіти, спорту та взаємодії з громадськими організаціями;  з питань соціальної політики та праці.»
	абзац  2 розділу 7 додатку до рішення викласти у наступній редакції:


«Загальний контроль за реалізацією Програми здійснюють постійні комісії Одеської міської ради з питань освіти, спорту та взаємодії з громадськими організаціями та з питань соціальної політики та праці. Виконавці Програми щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним, надають до Департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради інформацію про стан її виконання.».
Голосували одноголосно.

III.  СЛУХАЛИ: інформацію Китайської О.П. про виконання доручення постійної комісії від 10.03.2021р. щодо визначення додаткового переліку категорій осіб та соціальних послуг, що надаватимуться на безоплатній основі комунальними установами, діяльність яких координує Департамент праці та соціальної політики.

Презентаційні матеріали та інформація до них на 20 л. додаються.
Проект відповідного проекту рішення виконавчого комітету на 2л. додається.

Питання задавав Шматько С.С.

Виступала Леонідова Л.В.    

ВИСНОВКИ: 
	Підтримати пропозиції Департаменту праці та соціальної політики з визначення додаткового переліку категорій осіб та соціальних послуг, що надаватимуться на безоплатній основі комунальними установами, діяльність яких координує Департамент праці та соціальної політики. 


	Рекомендувати Департаменту праці та соціальної політики підготувати та внести на розгляд чергового засідання Виконавчого комітету Одеської міської ради відповідний проєкт рішення.

Голосували одноголосно.

IV.  СЛУХАЛИ:  інформацію Леонідової Л.В. про лист Департаменту праці та соціальної політики від 16.04.2021 року з пропозиціями щодо внесення змін до Міської програми «Рівність» на 2020-2022 роки.

Лист Департаменту праці та соціальної політики від 16.04.2021р. № 903/2-мр додається.
Інформація про хід виконання у I кварталі 2021 року заходів Міської програми «Рівність» на 2020-2022 роки на 2 л. додається.

Проєкт рішення 3.2. «Про внесення змін до Міської програми  «Рівність»     на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 лютого  2020 року № 5639-VII» на 14 л. додається.

Інформаційна довідка про заплановані заходи з підготовки спеціалізованих пляжів до курортного сезону 2021 року додається.

Питання задавала Леонідова Л.В.
Виступали: Шматько С.С., Китайська О.П., Кулієва Л.Т. 

ВИСНОВКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ: 
	Підтримати проєкт рішення 3.2. «Про внесення змін до Міської програми  «Рівність» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від     06 лютого  2020 року № 5639-VII».

Погодити пропозицію Суворовської районної адміністрації про зміну адреси у створенні умов доступності за місцем проживання осіб з інвалідністю з вул. Жоліо-Кюрі, 24-А на просп. Добровольського, 102.


Продовжити розгляд пропозиції про поточний ремонт на пляжі Монастирський» після зустрічі з представником Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя.
Голосували одноголосно.

V.  СЛУХАЛИ:  інформацію  Леонідової Л.В.  про звернення громадської організації «Сонячне Коло» від 24.03.2021 р. про встановлення мінімальної ставки орендної плати за приміщення, розташовані за адресою: вул. Канатна, 28.

Лист громадської організації «Сонячне Коло» № 13/21 від 24.03.2021р. та презентаційний буклет додаються.

ВИСНОВКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ: Клопотати перед постійною комісією Одеської міської ради з питань комунальної власності, економічної, інвестиційної політики та підприємництва про встановлення громадській організації «Сонячне Коло» ставки річної орендної плати у розмірі 0,1 від ринкової (оціночної) вартості за наступні об’єкти оренди:
	нежитлове підвальне приміщення № 601, загальною площею 153,9 кв.м.;
	нежитлове приміщення першого поверху № 501, загальною площею  140,0 кв.м, що знаходяться за адресою: вул. Канатна, 28. 

Голосували одноголосно.

Голова комісії						Л.В. Леонідова


Секретар комісії						С.С. Шматько


