Розпорядження
Одеського міського голови
№ 255 від 12.04.2021 р.


Про внесення змін до розпорядження міського голови від 16 червня 2015 року № 532 «Про створення робочої групи 
з питань забезпечення прав багатодітних сімей та отримання передбачених законодавством пільг»


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», з метою недопущення порушень норм чинного законодавства України, вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням прав багатодітних сімей та отриманням ними передбачених законодавством пільг, у зв’язку                      з кадровими змінами у виконавчих органах Одеської міської ради:

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 16 червня
2015 року № 532 «Про створення робочої групи з питань забезпечення прав багатодітних сімей та отримання передбачених законодавством пільг», виклавши додатки 1, 2 у новій редакції (додатки 1, 2).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора Департаменту фінансів Бедрегу С.М.



							                  Г. Труханов
  
 
Додаток 1
до розпорядження
міського голови
№ 255 від 12.04.2021 р.
«Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 16 червня 2015 року
№ 532

СКЛАД
робочої групи з питань забезпечення прав багатодітних сімей 
та отримання передбачених законодавством пільг

Бедрега
Світлана Миколаївна

-
голова робочої групи, заступник міського голови – директор Департаменту фінансів Одеської міської ради;

Чечельницька
Алла Вікторівна

-
заступник голови робочої групи, заступник директора Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;

Карпунчева
Юля Валентинівна
-
секретар робочої групи, начальник відділу               з питань організації надання соціальних послуг Управління з питань організації надання соціальних послуг Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.



Члени робочої групи:

Вододюк
Олена Сергіївна

-
депутат Одеської міської ради VIII скликання, член депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА –  ЗА ЖИТТЯ» (за згодою);

Ковальчук
Олександра Володимирівна

-
депутат Одеської міської ради VIII скликання, член депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» (за згодою);

Куценко
Ірина Ігорівна 

-
депутат Одеської міської ради VIII скликання, член депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ДОВІРЯЙ ДІЛАМ» (за згодою);

-
представник Служби у справах дітей Одеської міської ради; 


-
представник Юридичного департаменту Одеської міської ради; 


-
представник Департаменту освіти та науки Одеської міської ради;


-
представник Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради;


-
представник Центру соціальних служб Одеської міської ради;


-
представник Київської районної адміністрації Одеської міської ради;


-
представник Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;


-
представник Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;


-
представник Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;


-
представники зареєстрованих громадських організацій багатодітних сімей м. Одеси 
(за згодою)».

 




В.о. заступника міського голови –
керуючого справами							            О. Бриндак











Додаток 2
до розпорядження
міського голови
№ 255 від 12.04.2021 р.
«Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 16 червня 2015 року
№ 532
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про робочу групу з питань забезпечення прав багатодітних сімей
та отримання передбачених законодавством пільг
 
1. Робоча група з питань забезпечення прав багатодітних сімей та отримання передбачених законодавством пільг (далі – робоча група)                          є постійно діючим консультативним дорадчим органом, який утворюється                  з метою забезпечення на території міста Одеси дотримання прав та законних інтересів багатодітних сімей, створення умов для поліпшення становища                  та належного соціального захисту дітей із багатодітних сімей.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови, рішеннями Одеської міської ради, Виконавчого комітету Одеської міської ради, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:
3.1. Координація діяльності виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, спрямованої на реалізацію міської політики з питань забезпечення прав багатодітних сімей та отримання ними передбачених законодавством пільг.
3.2. Участь у розробці пропозицій та заходів, спрямованих на реалізацію міської політики з питань забезпечення прав багатодітних сімей та отримання ними передбачених законодавством пільг.
3.3. Підтримка ініціатив суб’єктів соціальної роботи, благодійних та громадських організацій, спрямованих на розгляд питань забезпечення прав багатодітних сімей та отримання ними передбачених законодавством пільг.
3.4. Визначення механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час розгляду питань забезпечення прав багатодітних сімей та отримання ними передбачених законодавством пільг.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
	4.1. Розглядає питання забезпечення прав багатодітних сімей та отримання ними передбачених законодавством пільг.
	4.2. Сприяє у межах компетенції у вирішенні спірних питань при отриманні пільг багатодітними сім’ями, передбачених чинним законодавством України.
	4.3. Забезпечує розгляд заяв та доданих до них документів, поданих згідно з Порядком надання грошової компенсації для придбання житла багатодітним сім’ям, у яких виховується п’ятеро та більше дітей, затвердженим розпорядженням міського голови від 23 липня 2020 року 
№ 603.

5. Робоча група має право:
	5.1. Отримувати в установленому порядку від виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.
	5.2. Залучати до участі у своїй роботі працівників виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ та організацій 
(за погодженням з їх керівниками), депутатів Одеської міської ради 
(за згодою), а також незалежних експертів, представників громадськості 
(за згодою).

	6. До складу робочої групи входять голова, заступник голови, секретар, працівники виконавчих органів Одеської міської ради (за погодженням
з їх керівниками), депутати Одеської міської ради (за згодою), а також представники підприємств, установ, організацій та громадськості (за згодою).
	Голова робочої групи:
- здійснює керівництво її діяльністю;
- скликає та забезпечує організацію її засідань;
- підписує документи від імені робочої групи;
- представляє інтереси та виступає від імені робочої групи                              у відносинах з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Формою роботи робочої групи є засідання. Засідання робочої групи скликаються її головою за необхідності, але не рідше одного разу на півроку.
У період встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню у м. Одесі гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, засідання можуть проводитись у режимі онлайн або дистанційно.

8. Засідання робочої групи є правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина від її складу.

9. Рішення робочої групи з питань, віднесених до її повноважень, приймаються простою більшістю голосів від загального складу робочої групи. У разі рівного розподілу голосів голос голови робочої групи 
є вирішальним.

10. Рішення робочої групи оформлюється протоколом, який підписується усіма членами робочої групи присутніми на відповідному засіданні.



В.о. заступника міського голови –
керуючого справами							            О. Бриндак


