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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 27 жовтня  2021 року


11.00                                                                                                  Велика зала
пл. Думська, 1

БУЛИ ПРИСУТНІ:

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

Запрошені:
Кучинська І.С.		- в.о. директора департаменту праці та соціальної 
					  політики;

Чечельницька А.В.	- заступник директора департаменту праці та соціальної 
					  політики.


П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й:

	 Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Міської цільової програми з реалізації сімейної, гендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на2019-2021 роки, затвердженої рішення Одеської міської ради від 12 червня 2019 року № 4694-VIII»



СЛУХАЛИ:  інформацію Кучинської І.С. про хід виконання у 2021 році заходів Міської цільової програми та необхідність внесення змін до рішення міської ради № 4694-VIII від 12 червня 2019 року.
 
Лист департаменту праці та соціальної політики № 2109/2-мр від 25.10.2021р. додається.

Проєкт рішення «Про внесення змін до Міської цільової програми з реалізації сімейної, гендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на2019-2021 роки, затвердженої рішення Одеської міської ради від 12 червня 2019 року № 4694-VIII» та інформація до нього додаються.

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

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

ВИСНОВКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

	Інформацію про хід виконання у 2021 році заходів Міської цільової програми з реалізації сімейної, гендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми прийняти  до уваги.

Голосували одноголосно.

	Внести на розгляд X пленарного засідання Одеської міської ради проект рішення ««Про внесення змін до Міської цільової програми з реалізації сімейної, гендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на2019-2021 роки, затвердженої рішення Одеської міської ради від 12 червня 2019 року № 4694-VIII».

Голосували одноголосно.


Голова комісії						Л.В. Леонідова


Секретар комісії						С.С. Шматько



