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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 січня  2022 року

14.00                                                                                                   Кінозала
                                                                                                       вул. Косовська, 2-Д

БУЛИ ПРИСУТНІ:

Члени комісії:  Леонідова Лілія, Плаксій Тетяна, Шматько Сергій


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;

Бунчук Тетяна		- начальник відділу організації житлового сервісу Київської
  районної адміністрації;

Кушнір Олександр	- представник Дайвінг та каяк центру для осіб з інвалідністю;

Фокіна Олена		- заступник директора - начальник управління розвитку
  транспортної інфраструктури Департаменту транспорту,
  зв’язку та організації дорожнього руху;

Колесниченко Наталія	- в.о. директора Комунального підприємства (КП)
  «Одесміськелектротранс»;

Макарчук В.А.		- начальник служби руху КП «Одесміськелектротранс». 

Представники громадськості та СМІ:
Барановський О.В.	- оператор телеканалу «Оdesa.Live»;
Коган Євген		- оглядач «Одеса-дейлі»;
Спринчак В.В.		- журналіст телеканалу «Оdesa.Live»;


П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й:

	Про роботу Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху щодо пристосування інфраструктури міста до потреб осіб з інвалідністю та створення умов доступності у громадському транспорті, міському середовищі
	Розгляд пропозицій щодо внесення змін до Міської програми «Рівність» на 2022 рік


I.  СЛУХАЛИ:  Інформацію Олени Фокіної про роботу Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху щодо створення умов доступності у громадському транспорті, міському середовищі. 

Питання задавали: Леонідова Лілія, Шматько Сергій, Коган Євген. 

Виступали: Макарчук В., Колесниченко Наталія, Китайська Олена,
                    Кулієва Лада, Леонідова Лілія, Плаксій Тетяна, Кушнір
                    Олександр.

ВИСНОВКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

	Інформацію прийняти до уваги.

Рекомендувати заступникам міського голови Дмитру Жеману та  Сергію Тетюхіну розглянути можливість створення на базі Комунального підприємства (КП) «Одесміськелектротранс» служби безкоштовного перевезення осіб з інвалідністю.


Доручити Департаменту транспорту,  зв’язку та організації дорожнього руху, Департаменту муніципальної безпеки організувати проведення (із залученням депутатів) робочої наради з питання забезпечення вільного проїзду  до пляжів автотранспорту, що перевозить дітей з інвалідністю або осіб з I групи інвалідності. Також, розглянути питання щодо можливості курсування у прибережній зоні електрокарів. 

Голосували одноголосно.


II.  СЛУХАЛИ:  Китайську Олену з пропозиціями щодо внесення змін до Міської програми «Рівність» на 2022 рік.

Лист Департаменту праці та соціальної політики № 02-04/10(20) від 14.01.2022 з інформацією про виконання заходів Міської програми «Рівність» за           2021рік на 13 л. додається.
Проєкт міської програми «Рівність» на 2022 рік, план заходів з фінансуванням, пояснювальна записка до проєкту рішення на 13 л. додаються.

Питання задавали: Шматько Сергій, Плаксій Тетяна, Леонідова Лілія
Виступали: Леонідова Лілія, Шматько Сергій, Бунчук Тетяна, Плаксій Тетяна  

ВИСНОВКИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ: 
	Доручити  Департаменту праці та соціальної політики доопрацювати проєкт рішення міської ради щодо внесення змін до Міської програми «Рівність» на 2022 рік з урахуванням зауважень і пропозицій, що пролунали на засіданні. 

Винести доопрацьований проєкт рішення (додається) на розгляд XII пленарного засідання Одеської міської ради.


Провести виїзне засідання постійної комісії з метою детальнішого ознайомлення з пропозиціями Київської районної адміністрації по створенню умов доступності для осіб з інвалідністю за місцем їх проживання. 

Голосували одноголосно.


Голова комісії							Лілія ЛЕОНІДОВА


Секретар комісії							Сергій ШМАТЬКО














