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ОДЕССКИЙ
 ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

65004, м. Одеса, пл. Думська,1


65004, г. Одесса, пл. Думская,1
ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ТРУДА 

______________№_______________

на №_________от________________



  ПРОТОКОЛ
заседания комиссии

от 25 ноября  2015 года


ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены комиссии: Иеремия В.В., Гайдай П.Д., Куценко И.И.,  Леонидова Л.В., 
                             Себова Л.Г.                         

Приглашенные:
Китайская Е.П.	- директор департамента труда и социальной политики;
Багрий-Шахматова М.Л. - депутат Одесского городского совета VI созыва;
Фортунская О.	- председатель комиссии по социальной политике Моло-   
  дёжного совета при Одесском городском голове;
Калинюк И.П.	- член комиссии по социальной политике Молодёжного
   совета при Одесском городском голове. 

Представители общественности и СМИ:
Коган Е.И.		- ИО «Одесса-Дейли»;
Хрущёва Диана	- ИА «Репортер» reporter.com.ua
Кухлин И.П.	- газета «Одесский вестник»;
Левитин А. 	- помощник депутата Куценко И.И. 

Кворум – 3 чел.

ПОВЕСТКА   ДНЯ:
                                       
	Информация о структуре и основных направлениях работы департамента труда и социальной политики Одесского городского совета 


	Рассмотрение проектов решений III сессии Одесского городского совета VII созыва:

2.1. Об утверждении Городской целевой программы предостав-ления социальных услуг и других видов помощи незащищенным слоям населения города Одессы на 2016-2017 годы;

2.2. О внесении изменений в Положение о департаменте труда и социальной политики Одесского городского совета, утвержденное решением Одесского городского совета от 13 февраля 2014 года   № 4575-VІ;

2.3. О внесении изменений в устав коммунального учреждения «Гериатрический дом милосердия имени святого целителя Пантелеймона», утвержденный решением Одесского городского совета от 28.02.2012 года    № 1761-VІ.


I. СЛУШАЛИ: Информацию Китайской Е.П. о структуре и основных направлениях работы департамента труда и социальной политики Одесского городского совета.

Вопросы задавали: Куценко И.И., Иеремия В.В., Хрущёва Д.
Выступали: Куценко И.И., Багрий-Шахматова М.Л., Иеремия В.В., 
                    Левитин А.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о структуре и основных направлениях работы департамента труда и социальной политики Одесского городского совета.
Голосовали единогласно.

II. СЛУШАЛИ: Китайскую Е.П. с проектами решений Одесского городского совета:
	Об утверждении Городской целевой программы предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищенным слоям населения города Одессы на 2016-2017 годы.

Проект решения на 40 листах прилагается.

Вопросы задавали: Куценко И.И., Гайдай П.Д., Левитин А.
Выступали: Куценко И.И., Гайдай П.Д., Багрий-Шахматова М.Л., 
                    Левитин А., Иеремия В.В.

Предложения (поправки) Куценко И.И. на 2 стр. прилагаются.
Предложения департамента труда и социальной политики по внесению дополнений в проект программы на 7 стр. прилагаются.
 
РЕШИЛИ: 
1) Внести следующие изменения в проект решения «Про затверд-ження Міської цільової програми надання  соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на  2016-2017 роки»: 

1. У розділі  1. Програми «Проект паспорту Програми»: 
Замінити абзац «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,  – 264 006,1 тис.грн, у тому числі за рахунок коштів бюджету міста Одеси – 264 006,1 тис.грн.», на абзац «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,  – 294 006,1 тис. грн, у тому числі за рахунок коштів бюджету міста Одеси – 294 006,1 тис. грн.».

2. Розділ 3 Программы «Визначення мети Програми» викласти в наступній редакції: 
«Метою Програми є удосконалення міської системи надання соціальних послуг сім'ям і особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та деяким іншим категоріям громадян міста.
Для досягнення мети Програми необхідно реалізувати наступні завдання:
- скорочення термінів надання різних видів соціальних послуг за рахунок удосконалення фінансових, організаційно-правових та технічних механізмів;
- індивідуалізація та комплексний підхід під час надання соціальних послуг з урахуванням потреб конкретних осіб;
- раціональне та ефективне використання міських ресурсів та потенціалу громадських об'єднань і волонтерів;
- залучення представників бізнесу до вирішення соціальних проблем громадян міста; 
- удосконалення матеріально-технічної бази міської соціальної інфраструктури;
- забезпечення дієвого громадського контролю за використанням бюджетних та позабюджетних ресурсів;
- формування у суспільстві толерантного відношення до осіб, які потребують сторонньої допомоги.».

3. У розділі 4. «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми»:
Замінити у Таблиці № 1 в стовпчику «Етап виконання Програми», «на 2016 рік тис.грн» у рядках «Усього, в т.ч.» та «Бюджет міста Одеси», цифри «131 793,0», на цифру «161 793,0»; та  в стовпчику  «Усього витрат на виконання Програми (тис.грн)» у рядках «Усього, в т.ч.» та «Бюджет міста Одеси», цифри «264 006,1» на цифру»294006,1». Згідно додатку № 1.

4. У розділі 5. «Перелік заходів та завдань Програми»:
4.1. Замінити у Таблиці № 2 в стовпчику «Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис.грн», у рядках «Разом за Програмою» та «Бюджет міста Одеси», найменування завдань «Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2016-2017 роки» цифри «264 006,1», на цифру «294 006,1»;

4.2. Замінити у Таблиці № 2 в стовпчику «У тому числі за роками – 2016 рік» у рядках «Разом за Програмою» та «Бюджет міста Одеси», найменування завдань «Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2016-2017 роки» цифри «131 793,0», на цифру «161 793,0»;

4.3. Замінити у Таблиці № 2 в стовпчику «Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис.грн», у рядках «Разом на забезпечення надання адресної допомоги та пільг населенню міста Одеси у сфері житлово-комунальних послуг» та «Бюджет міста Одеси», найменування завдань «7. Забезпечення надання адресної допомоги та пільг населенню міста Одеси у сфері житлово-комунальних послуг», цифри «6 364,8», на цифру «36 364,8»;

4.4. Замінити у Таблиці № 2 в стовпчику «У тому числі за роками – 2016 рік», у рядках «Разом на забезпечення надання адресної допомоги та пільг населенню міста Одеси у сфері житлово-комунальних послуг» та «Бюджет міста Одеси», найменування завдань «7. Забезпечення надання адресної допомоги та пільг населенню міста Одеси у сфері житлово-комунальних послуг», цифри «3 182,4», на цифру «33 182,4»;

4.5. Додати до пункту 7 розділу 5 «Забезпечення надання адресної допомоги та пільг населенню міста Одеси у сфері житлово-комунальних послуг» додати підпункт 7.3 «Надання щомісячної адресної муніципальної дотації для розрахунків за опалення (січень, лютий, березень)» із прогнозним обсягом фінансових ресурсів для виконання завдань 30 000,0 тис. грн., згідно додатку № 2.
Голосовали единогласно.

2) Поручить районным администрациям, как главным распорядителям бюджетных средств по пункту 1.7 Программы, предоставить постоянной комиссии информацию об освоении в 2015 году указанных средств.
Голосовали единогласно.

3) Поручить службе по делам детей Одесского городского совета предоставить постоянной комиссии информацию о детях-сиротах до 18 лет   и детях-инвалидах до 18 лет, получивших в 2015 году поддержку за счет средств городской Программы.
Голосовали единогласно.  


	О внесении изменений в Положение о департаменте труда и социальной политики Одесского городского совета, утвержденное решением Одесского городского совета от 13.02.14 года   № 4575-VІ;


Проект решения на 2 листах прилагается.
Вопросы задавали: Иеремия В.В., Куценко И.И.

РЕШИЛИ: Рекомендовать III сессии Одесского городского совета рассмотреть проект решения «О внесении изменений в Положение о департаменте труда и социальной политики Одесского городского совета, утвержденное решением Одесского городского совета от 13 февраля 2014 года   № 4575-VІ».
Голосовали единогласно.

О внесении изменений в устав коммунального учреждения «Гериатрический дом милосердия имени святого целителя Пантелеймона», утвержденный решением Одесского городского совета от 28.02.2012 года  № 1761-VІ
Проект решения на 2 листах прилагается.

Вопросы задавал Иеремия В.В.
Выступали: Багрий-Шахматова М.Л., Иеремия В.В.

РЕШИЛИ: Рекомендовать III сессии Одесского городского совета рассмотреть проект решения «О внесении изменений в устав коммунального учреждения «Гериатрический дом милосердия имени святого целителя Пантелеймона», утвержденный решением Одесского городского совета от 28.02.2012 года № 1761-VІ».
Голосовали единогласно.


Председатель комиссии				В. Иеремия


Секретарь комиссии					Л. Леонидова


