П Р О Е К Т
 
Про внесення  на розгляд Одеської міської ради
проекту рішення «Про внесення змін до Положення
про департамент праці та соціальної політики 
Одеської міської ради, затвердженого рішенням 
Одеської міської ради від 28.02.2011 р. № 384-VI»


          Відповідно до  пункту 5 частини 1 статті 26, пункту 4 статті 54              Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою ефективної реалізації повноважень виконавчих органів міської ради у сфері праці та соціального захисту населення, виконавчий комітет Одеської  міської ради 

В И Р І Ш И В:
	
          1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                         «Про внесення змін до Положення про департамент праці та соціальної політики  Одеської міської ради» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Павлову О.О.



Міський голова								О. Костусєв




Керуюча справами						      	Т. Герасименко













Додаток   
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№


Про внесення змін до Положення про
департамент праці та соціальної політики 
Одеської міської ради, затвердженого рішенням 
Одеської міської ради від 28.02.2011 р. № 384-VI

          Відповідно до  пункту 5 частини 1 статті 26, пункту 4 статті 54              Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою ефективної реалізації повноважень виконавчих органів міської ради у сфері праці та соціального захисту населення, Одеська  міська рада 

В И Р І Ш И Л А:
 
1. Внести зміни до Положення  про департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 28.02.2011 р. № 384-VI (додаються).

2. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити заходи з реєстрації змін до Положення  про департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради відповідно до чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із соціальної політики та праці.



Міський голова                                                                 	О. Костусєв



Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради



Керуюча справами						      	Т. Герасименко



Додаток 
до рішення Одеської міської ради
від
№

Зміни 
до Положення про 
департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, 
затвердженого рішенням Одеської міської ради
 від 28.02.2011 р. № 384-VI 

     Доповнити Розділ 2 «Основні завдання та функції департаменту» підпунктом 2.1.11 пункту 2.1 наступного змісту:
	«2.1.11. Виконання функцій головного розпорядника коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на: 
1) виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям;
2) виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам на надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»; 
3) надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот; 
4) надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
5) надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян».

Ці зміни є невід’ємною частиною Положення.

Секретар ради                                                                                       О. Бриндак

Вик.: Китайська 728-14-48ДТ 07.11.11                                                                         

