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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 08 вересня  2021 року

10.00                                                                                                  каб. 307
пл. Думська, 1

БУЛИ ПРИСУТНІ:

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

Запрошені:
Китайська О.П.	- директор департаменту праці та соціальної політики;
Кулієва Л.Т.		- начальник відділу у справах осіб з інвалідністю департа- 
		  		  менту праці та соціальної політики;
Бордіян В.М.		- головний спеціаліст відділу у справах осіб з інвалідністю
				  департаменту праці та соціальної політики.
Відсутня Плаксій Т.В.


П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й:

	Розгляд листа Департаменту праці та соціальної політики від 06.09.2021р. 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 «Про внесення змін до Міської програми «Рівність» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради  від 06 лютого  2020 року № 5639-VII»


I.  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.

Лист Департаменту праці та соціальної політики №1865/2-мр від 07.09.2021р. додається.
Відповідний проєкт рішення, пояснювальна записка та порівняльні таблиці до проекту рішення на 65 л. додаються.

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

ВИСНОВКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ: 
	Внести 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» (додається) на розгляд IX сесії Одеської міської ради.

Голосували одноголосно.

II.  СЛУХАЛИ:  Китайську О.П. з пропозиціями щодо внесення змін до Міської програми «Рівність» на 2021 рік.

Проєкт рішення «Про внесення змін до Міської програми «Рівність» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 лютого  2020 року № 5639-VII», пояснювальна записка та порівняльні таблиці до проекту рішення на 34 л. додаються.

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

ВИСНОВКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ: 
	Внести на розгляд IX сесії Одеської міської ради проєкт рішення «Про внесення змін до Міської програми «Рівність» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року № 5639-VII» (додається).


	Спільно з постійною комісією Одеської міської ради з питань транспорту і дорожнього господарства подовжити розгляд питання про закупівлю у 2022 році транспортних засобів для організації перевезення осіб     з інвалідністю I, II груп та дітей з інвалідністю.

Голосували одноголосно.

Голова комісії						Л. Леонідова


Секретар комісії						С. Шматько

