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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 24 листопада  2021 року

13.30                                                                                                   каб. 307
                                                                                                        пл. Думська, 1

БУЛИ ПРИСУТНІ:

Члени комісії:  Леонідова Лілія, Плаксій Тетяна, Шматько Сергій

Єремиця Олексій	- депутат Одеської міської ради;

Запрошені:
Китайська Олена	- директор Департаменту праці та соціальної політики;
Кулієва Лада		- начальник відділу у справах осіб з інвалідністю Департаменту
  праці та соціальної політики;
Бордіян Вікторія	- головний спеціаліст відділу у справах осіб з інвалідністю
				  Департаменту праці та соціальної політики.

Представники громадськості та СМІ:
Коган Євген		- оглядач «Одеса-дейлі».


П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й:

	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»


	Розгляд проєкту 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-VIII»


	Розгляд проєкту рішення ««Про затвердження Міської цільової програми з реалізації сімейної, гендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на 2022 – 2024 роки»


	Про план роботи постійної комісії  на 2022 рік



I.  СЛУХАЛИ:  Китайську Олену з презентацією змін до Міської програми «Рівність» на 2022 рік.

Лист Департаменту праці та соціальної політики № 2237/2-мр від 15.11.2021 та 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»  на 29 л. додаються.
Пояснювальна записка до проекту рішення та порівняльні таблиці на 10 л. додаються.

Питання задавали: Плаксій Тетяна, Шматько Сергій, Леонідова Лілія
Виступали: Леонідова Лілія, Єремиця Олексій 

ВИСНОВКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ: 
	Підтримати пропозиції Департаменту праці та соціальної політики щодо внесення змін до Міської програми «Рівність» на 2020-2022 роки.

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

Голосували одноголосно.


II.  СЛУХАЛИ:  Китайську Олену з проєктом рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту 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-VIII».

Лист Департаменту праці та соціальної політики № 2279/2-мр від 19.11.2021  і зазначений проєкт рішення  на 27 л. додаються.
Пояснювальна записка до проекту рішення та порівняльні таблиці на 17 л. додаються.

Питання задавали: Леонідова Лілія, Шматько Сергій. 
Виступали: Шматько Сергій, Леонідова Лілія.
ВИСНОВКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ: Підтримати проєкт рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту 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-VIII».

Голосували одноголосно.

III.  СЛУХАЛИ:  Китайську Олену з проєктом рішення «Про затвердження Міської цільової програми з реалізації сімейної, гендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на 2022 – 2024 роки».
Зазначений проект рішення та пояснювальна записка до нього на 27 л. додаються. 

Питання задавала Леонідова Лілія.
Виступали: Леонідова Лілія, Плаксій Тетяна. 

ВИСНОВКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ: 	Підтримати пропозиції Департаменту праці та соціальної політики щодо Міської цільової програми з реалізації сімейної, гендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на 2022 – 2024 роки».
Голосували одноголосно.

IV.  СЛУХАЛИ:  Інформацію Леонідової Лілії про план роботи постійної комісії на 2022 рік.
Лист від 21.10.2021 № 225/вих-мр додається. 
Проєкт плану роботи постійної комісії з питань соціальної політики та праці на 2022 рік 2 л. додається.

Виступала Плаксій Тетяна. 

ВИСНОВКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ: 	Затвердити план роботи постійної комісії з питань соціальної політики та праці на 2022 рік.
Голосували одноголосно.


Голова комісії							Лілія ЛЕОНІДОВА


Секретар комісії							Сергій ШМАТЬКО

