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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 28 травня  2021 року

14.00                                                                                           Велика зала
                                                                                               Думская пл., 1

БУЛИ ПРИСУТНІ:

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

Запрошені:
Китайська О.П.		- директор департаменту праці та соціальної політики;
Кулієва Л.Т.		- начальник відділу у справах осіб з інвалідністю
	        департаменту праці та соціальної політики;
Бордіян В.М.		- головний спеціаліст відділу у справах осіб з інвалідністю
				  департаменту праці та соціальної політики;
Тіщенко О.О.		- в.о. директора департаменту екології та розвитку
		  	           рекреаційних зон Одеської міської ради;
Прохоров О.О. 		- голова правління громадської організації "Спортивний
                                    клуб інвалідів"Одеса-Баскет".
Представники громадськості та СМІ:
Буртин В.В.		- депутат Одеської обласної ради;
Єргієва О.	О.		- депутатка Одеської обласної ради; 
Коган Е.І.			- оглядач «Одеса-дейлі».


П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й:

	Про хід виконання пункту 3.10 Міської програми «Рівність» на 2021 рік  щодо придбання пляжних візків для осіб з інвалідністю 
	Розгляд  пропозицій  щодо внесення змін до бюджету  Одеської міської територіальної громади на 2021 рік


I.  СЛУХАЛИ: інформацію Тіщенка О.О. про закупівлю пляжних візків для осіб з інвалідністю в межах міської програми «Рівність».
Презентаційні матеріали на  7 л. додаються.

Матеріали проєкту № 3160 Громадського бюджету на 2021 рік https://citizen.odessa.ua/projects/2021/2021-3160/   на 2 арк. додаються.

Лист департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради від 29.01.2021р. №170/01-14/1 на 4 л додається.

Питання задавали: Леонідова Л.В., Шматько С.С., Китайська О.П.
Виступали: Прохоров О.О., Леонідова Л.В., Шматько С.С., Плаксій Т.В.,
                    Коган Е.І. 

ВИСНОВКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ: 
	Висловити подяку Прохорову Олегу Олександровичу за ініціативність, відданість справі створення безбар’єрного середовища у місті Одесі.


	Рекомендувати Департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу спільно з Департаментом екології та розвитку рекреаційних зон звернутись до муніципалітету міста-побратима Стамбула щодо можливості надання сприяння з боку турецької сторони з реалізації соціального проекту -   забезпечення пляжними візками для осіб з порушеннями опорно-рухового апарату міських пляжів м. Одеси.


	Доручити Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради подовжити роботу з пошуку та апробації експериментальних зразків пляжних візків для осіб з інвалідністю.

Голосували одноголосно.

II.  СЛУХАЛИ: Китайську О.П. з пропозиціями щодо визначення додаткових бюджетних призначень Департаменту праці та  соціальної політики на загальну суму 6 370 100 грн, у тому числі на:

	 проведення капітального ремонту системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостерігання у Комунальній установі «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку» - 1 670 100 грн;


	 надання одноразової допомоги медичним працівникам незалежно від їх місця реєстрації, які працюють у медичних закладах (крім закладів приватної форми власності), що розташовані на території міста Одеси, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19 та пройшли лікування у період карантину, в розмірі 10 000 грн, і сім’ям медичних працівників, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19, в розмірі 100 000 грн - 3 500 000 грн.


	 надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги у сумі 1 200 000 грн. 


Проект рішення 2.2. «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 24 грудня 2020 року № 13-VIII «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2021 рік» та інформація до нього на 3 л. додається.

Виступали: Леонідова Л.В., Коган Е.І., Шматько С.С.

ВИСНОВКИ: 
	Підтримати вищезазначені пропозиції Департаменту праці та  соціальної політики Одеської міської ради щодо внесення змін до бюджету  Одеської міської територіальної громади на 2021 рік.


	Звернутись до постійної комісії Одеської обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики, департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації з пропозицією розглянути можливість внесення змін до обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області» щодо надання допомоги медичним працівникам та сім’ям померлих медичних працівників, які працюють (працювали) в медичних закладах підпорядкованих Одеській обласній раді.

Голосували одноголосно.


Голова комісії						Л.В. Леонідова


Секретар комісії						С.С. Шматько










