Додаток 
до розпорядження 
міського голови 
від 30.12.2011р. №2389-01р      

Заходи
з оптимізації діяльності дитячих спеціалізованих закладів 
соціальної спрямованості  в м. Одесі

№
з/п
Назва заходу
Термін виконання
Виконавець
1.
Погодження проведення реорганізації, ліквідації та створення  закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з профільними центральними  органів виконавчої влади
До 
01.02.2012 р.
Управління освіти та науки Одеської міської ради, 
служба у справах дітей Одеської міської ради
2.
Реорганізація Одеської загальноосвітньої школи-інтернату              № 4 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області шляхом приєднання до Одеської загальноосвітньої школи-інтернату              № 5 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
До 
20.08.2012 р.

2.1.
Підготовка проектів рішень виконавчого комітету  Одеської міської ради, Одеської міської ради стосовно реорганізації Одеської загальноосвітньої школи-інтернату            № 4 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
До 
01.02.2012 р.
Управління освіти та науки Одеської міської ради
2.2.
Попередження працівників Одеської загальноосвітньої школи-інтернату             № 4 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області про  реорганізацію
До 
01.02.2012 р.
Управління освіти та науки Одеської міської ради
2.3.
Переведення вихованців із Одеської загальноосвітньої школи-інтернату            № 4 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області до Одеської загальноосвітньої школи-інтернату            № 5 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
До 
01.04.2012 р.
Управління освіти та науки Одеської міської ради
2.4.
Проведення  заходів з реорганізації та припинення юридичної особи Одеської загальноосвітньої школи-інтернату № 4 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
До             20.08.2012 р.
Управління освіти та науки Одеської міської ради
3.
Створення Одеського військово-спортивного ліцею-інтернату шляхом зміни найменування Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою та затвердження Статуту закладу у новій редакції
До             01.08.2012 р.

3.1.
Підготовка проектів рішень виконавчого комітету Одеської міської ради, Одеської міської ради про зміну найменування Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою та затвердження Статуту закладу у новій редакції
До            01.03.2012 р.
Управління освіти та науки Одеської міської ради
3.2.
Надання пропозицій щодо обсягу фінансування, необхідного для проведення ремонтних робіт у приміщеннях за адресою: м. Одеса, вул. Профспілкова, 9, де розташовуватиметься Одеський  військово-спортивний ліцей-інтернат, профілю закупівлі обладнання, м’якого інвентарю, меблів, обладнання спортивних майданчиків, плацу для стройової підготовки, благоустрою території  та внесення відповідних сум до проекту бюджету м. Одеси на 2012 рік
До
01.02.2012 р.
Управління освіти та науки Одеської міської ради
3.3.
Проведення капітального ремонту приміщень за адресою: м. Одеса,                  вул. Профспілкова, 9, закупівля необхідного обладнання 
До 
10.08.2012 р.
Управління освіти та науки Одеської міської ради
4.
Проведення заходів з ліквідації комунальної установи «Притулок № 2 для дітей служби у справах дітей Одеської міської ради»
До
31.12.2012 р.
 Служба у справах дітей Одеської міської ради
4.1.
 Підготовка проектів рішень  
 виконавчого комітету  Одеської міської  
 ради, Одеської міської ради стосовно
 ліквідації комунальної установи
 «Притулок № 2 для дітей служби у  
 справах дітей Одеської міської ради»
До 
01.02.2012 р.
Служба у справах дітей Одеської міської ради
4.2.
Переведення вихованців комунальної установи «Притулок № 2 для дітей служби у справах дітей Одеської міської ради»  до  комунальної установи «Притулок № 1 для дітей служби у справах дітей Одеської міської ради»  
До
16.03.2012 р.
Служба у справах дітей Одеської міської ради
4.3.
 Попередження працівників  
 комунальної установи «Притулок № 2 
 для дітей служби у справах дітей 
 Одеської міської ради»  про  
 реорганізацію
До 
16.01.2012 р.
Служба у справах дітей Одеської міської ради
5.
Зміна місцезнаходження  та передислокація комунальної установи  „Центр соціально-психологічної реабілітації дітей” з приміщення по вул. Боженка, 19-В до приміщення по вул. Краснова, 3-В
До
16.03.2012 р.
Служба у справах дітей Одеської міської ради  
6.
Підготовка та узгодження соціально-економічних засад створення за адресою: м. Одеса, вул. Боженка, 19-В комунальної установи „Соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”:
До
01.02.2012р.
Служба у справах дітей Одеської міської ради 
6.1.
Підготовка проектів рішень виконавчого комітету  Одеської міської ради, Одеської міської ради стосовно створення комунальної установи „Соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” за адресою: м. Одеса, вул. Боженка, 19-В
До 01.02.2012р.
Служба у справах дітей Одеської міської ради
7.
Надання пропозицій щодо бюджетних асигнувань 2012 р.,  необхідних для проведення ремонтних робіт у приміщеннях за адресами: м. Одеса, вул. Боженка, 19-В і вул. Краснова, 3-В,   закупівлі відповідного обладнання 
До 01.02.2012р.
Служба у справах дітей Одеської міської ради
8.
Проведення капітального ремонту приміщень за адресами: м. Одеса,             вул. Боженка, 19-В і                                     вул. Краснова, 3-В, закупівля необхідного обладнання
До
01.12.2012 р.
Служба у справах дітей Одеської міської ради 
9.
Узгодження з департаментом фінансів Одеської міської ради штатних розписів новоутворених закладів
Після прийняття рішення Одеської міської ради про створення закладів
Управління освіти та науки Одеської міської ради, 
служба у справах дітей Одеської міської ради


Т.в.о. керуючої справами				              О. Павлова


