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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 15 липня  2021 року

15.00                                                                                                   Велика зала
                                                                                                        пл. Думська, 1

БУЛИ ПРИСУТНІ:

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

Сеник Р.В.		- депутат Одеської міської ради;
Лада Рибалка 		- депутатка Одеської районної ради;

Запрошені:
Китайська О.П.		- директор департаменту праці та соціальної політики;
Чечельницька А.В.	- перший заступник директора департаменту праці та
  соціальної політики;
Кальнева О.Г.		- головний спеціаліст департаменту охорони здоров’я;
Лімзаєв О.Б.            - директор КУ «Одеський міський центр  реінтеграції осіб без
                                   визначеного місця проживання»;

Представники громадськості та СМІ:
Пехтерев С.Л.		- інспектор громадської організації «Українська служба
                                    порятунку POLICE-911» у Одеській області;
Балобан В.В.		- директор філії ВБФ «Деполь Україна» у м. Одесі;


П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й:

	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
Розгляд проєкту рішення виконкому «Про затвердження переліку категорій осіб, які отримуватимуть соціальні послуги на безоплатній основі, та соціальних послуг, що надаватимуться за рахунок коштів Одеської міської територіальної громади» 

Різне:

	Про лист депутата Одеської міської ради Сеника Р.В. від 18.06.2021р. про надання допомоги гр. Добровольській А.Л.


	Про лист ВГО «Українська служба порятунку» у Одеській області від 29.06.2021р. щодо створення єдиного центру з координації дій міських служб при наданні допомоги безхатнім громадянам



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

Лист департаменту праці та соціальної політики №1474/2-мр від 09.07.2021р. та відповідний 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»  на 32 л. додаються.

Питання задавала Леонідова Л.В.
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.

Рекомендувати винести зазначений проєкт рішення на розгляд виконавчого комітету міської ради та VIII сесії Одеської міської ради.

Голосували одноголосно.

II.  СЛУХАЛИ:  Китайську О.П. з проєктом рішення виконкому «Про затвердження переліку категорій осіб, які отримуватимуть соціальні послуги на безоплатній основі, та соціальних послуг, що надаватимуться за рахунок коштів Одеської міської територіальної громади». 
Лист департаменту праці та соціальної політики №1474/2-мр від 09.07.2021р. та зазначений проєкт рішення на 4 л. додаються.

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

ВИСНОВКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ: 	Підтримати пропозиції Департаменту праці та соціальної політики щодо переліку категорій осіб, які отримуватимуть соціальні послуги на безоплатній основі, та соціальних послуг, що надаватимуться за рахунок коштів Одеської міської територіальної громади.
Голосували одноголосно.

III.  РІЗНЕ:

3.1.  Слухали депутата Одеської міської ради Сеника Р.В. про надання допомоги гр. Добровольській А.Л.

Лист Сеника Р.В. №1376/2-мр від 18.06.2021р. на 13 арк. додається.
Лист постійної комісії з питань житлово-комунального господарства від 25.06.2021р. на 8 л. додається.
Із доповненнями, роз’ясненнями виступала Китайська О.П.
В обговоренні можливості та шляхів надання допомоги гр. Доброволь-    ській А.Л. прийняли участь Леонідова Л.В., Шматько С.С., Плаксій Т.В.,      Пехтерев С.Л., Рибалка Л.


3.2.  Слухали Пехтерева С.Л. із інформацією про необхідність створення єдиного центру з координації дій міських служб при наданні допомоги безхатнім громадянам.
Лист Пехтерева С.Л. № 1411/2-мр від 29.06.2021р. на 7 арк. додається.

В обговоренні питання прийняли участь Китайська О.П., Плаксій Т.В.,      Лімзаєв О.Б., Кальнева О.Г., Леонідова Л.В.


Голова комісії							Л. Леонідова


Секретар комісії							С. Шматько











