Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради
від № 

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 28.02.2011 р. № 384-VI «Про затвердження положень про виконавчі органи Одеської міської ради»

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Одеської обласної державної адміністрації                       від 22.03.2012 р. № 258/А/2012 «Про утворення організаційного комітету з підготовки та проведення в м. Одеса ігор чемпіонату Європи 2015 року                         з баскетболу», з метою якісної підготовки та проведення в м. Одеса фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Переліку положень про виконавчі органи Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 28.02.2011 р. № 384-VI «Про затвердження положень про виконавчі органи Одеської міської ради», доповнивши його Положенням про департамент                       «Євробаскет-2015» Одеської міської ради.

2. Затвердити Положення про департамент «Євробаскет-2015» Одеської міської ради (додається).

3. Виконавчому комітету Одеської міської ради зареєструвати Положення про департамент «Євробаскет-2015» Одеської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради у справах молоді та спорту.

               
Міський голова                                                           		О. Костусєв


Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради



Керуюча справами                          	                               	Т. Герасименко
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1. Загальні положення

1.1. ДЕПАРТАМЕНТ «ЄВРОБАСКЕТ-2015» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Одеської обласної державної адміністрації                              від 22.03.2012 р. № 258/А/2012 «Про утворення організаційного комітету з підготовки та проведення в м. Одеса ігор чемпіонату Європи 2015 року                        з баскетболу».
1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Одеської міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.
1.3. Повна назва Департаменту: 
- ДЕПАРТАМЕНТ «ЄВРОБАСКЕТ-2015» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.
1.4.Скорочена назва Департаменту: 
- ДЕПАРТАМЕНТ «ЄВРОБАСКЕТ-2015» ОМР.
1.5. Департамент підзвітний та підконтрольний Одеській міській раді, підпорядкований міському голові і виконавчому комітету Одеської міської ради.
1.6. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у територіальних представництвах Державного казначейства України та банківських установах в частині здійснення операцій в іноземній валюті, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп та бланк встановленого зразка.
1.7. Місцезнаходження Департаменту: 65004, м. Одеса, пл. Думська, 1.
1.8. Офіційна електронна адреса Департаменту: Evrobasket2015@omr.odessa.ua.   

2. Основні завдання Департаменту

2.1. Реалізація політики Одеської міської ради та її виконавчих органів стосовно заходів, пов’язаних з проведенням матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу в місті Одесі.
2.2. Забезпечення ефективного управління комунальною власністю, залученою до проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи                   2015 року з баскетболу в місті Одесі в інтересах громади міста.
2.3. Організація взаємодії з державними органами влади та правоохоронними органами у створенні безпечних умов та забезпечення безпеки організаторів та учасників фінальної частини чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.

2.4. Забезпечення, в межах своїх повноважень, дотримання прав і законних інтересів організаторів та учасників турніру, вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання, які задіяні в організації та проведенні турніру.
2.5. Визначення основних і допоміжних об’єктів спортивно-оздоровчої та туристичної інфраструктури міста, необхідних для проведення фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу відповідно до вимог ФІБА-Європа.
2.6. Сприяння реалізації міської інвестиційної та інноваційної політики, здійснення заходів, спрямованих на удосконалення ринкової інфраструктури туризму.
2.7. Сприяння розвитку підприємництва в місті Одесі, пов’язаного з виконанням завдань з підготовки та проведення в місті Одесі матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.
2.8. Сприяння у забезпеченні розвитку зовнішньоекономічних відносин міста Одеси, залученню інвестицій, необхідних для організації та проведення матчів.
2.9. Сприяння реалізації завдань органів виконавчої влади щодо функціонування об’єктів громадського харчування, побутового і торговельного обслуговування, медичного обслуговування, транспорту та зв’язку, пов’язаних з проведенням матчів фінальної частини чемпіонату Європи                2015 року з баскетболу.
2.10. Виконання на підставі рішень виконавчого комітету Одеської міської ради функцій замовника будівництва, ремонту та реконструкції об’єктів інфраструктури до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.

3. Структура та організація роботи Департаменту

3.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.
3.2. Заступник директора Департаменту, який призначається на посаду й звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту.
3.3. Головний бухгалтер Департаменту, який призначається на посаду й звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту.
3.4. Структурні підрозділи Департаменту:
3.4.1. Відділ адміністрування, будівництва та розвитку інфраструктури міста.
3.4.2. Відділ міжвідомчої координації та організаційної роботи.
3.4.3. Сектор роботи із засобами масової інформації.
3.5. За відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує заступник директора Департаменту.
3.6. Відділ адміністрування, будівництва та розвитку інфраструктури міста, відділ міжвідомчої координації та організаційної роботи очолюють начальники, які призначаються на посаду й звільнюються з посади міським головою за поданням директора Департаменту. Посадові особи Департаменту призначаються на посади та звільнюються з посад міським головою за поданням директора Департаменту.
3.7. Безпосередні повноваження структурних підрозділів Департаменту, їх організація, структура та порядок діяльності визначаються окремими положеннями, які підлягають затвердженню директором Департаменту.

4. Управління Департаментом

4.1. Найвищою посадовою особою Департаменту є директор, який здійснює управління Департаментом, виступає від його імені та несе персональну відповідальність за виконання завдань Департаменту.
4.2. Директор Департаменту:
4.2.1. Відповідає за організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення Департаменту, за стан діловодства, обліку та звітності Департаменту.
4.2.2. Організовує підготовку проектів рішень з питань, віднесених до відання Департаменту, та внесення їх на розгляд Одеської міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради.
4.2.3. Контролює виконання рішень Одеської міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради, розпоряджень міського голови з питань, віднесених до повноважень Департаменту.
4.2.4. Діє без довіреності від імені Департаменту, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, підприємствами, установами, організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.
4.2.5. Виступає розпорядником коштів Департаменту у межах, затверджених бюджетом міста Одеси, та забезпечує їх використання за цільовим призначенням. 
4.2.6. Організовує ведення бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну. 
4.2.7. Укладає та розриває договори (контракти), стороною в яких виступає Департамент, в межах повноважень Департаменту.
4.2.8. Видає довіреності, відкриває рахунки у територіальних представництвах Державного казначейства України та банківських установах в частині здійснення операцій в іноземній валюті.
4.2.9. Затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту.
4.2.10. Представляє міському голові розроблений проект штатного розпису Департаменту з розрахунком видатків на його утримання.
4.2.11. Вносить подання міському голові про призначення на посади та звільнення з посад заступника директора Департаменту, головного бухгалтера Департаменту, начальників відділів Департаменту та службовців Департаменту.
4.2.12. Вносить подання про присвоєння посадовим особам Департаменту рангу посадової особи органів місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства.
4.2.13. Порушує питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб Департаменту.
4.2.14. У процесі виконання завдань, покладених на Департамент, забезпечує співробітництво Департаменту з іншими виконавчими органами Одеської міської ради, Одеською міською радою.
4.2.15. Інформує громаду про стан виконання повноважень, покладених на Департамент.
4.2.16. Веде особистий прийом громадян.
4.2.17. В межах своїх повноважень видає накази. 
4.2.18. Здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення, а також завдання, покладені окремими рішеннями Одеської міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями міського голови.
4.3. Керівники структурних підрозділів Департаменту несуть персональну відповідальність за виконання покладених на ці підрозділи завдань згідно з розподілом обов’язків, визначених положеннями про підрозділи та посадовими інструкціями, а також несуть відповідальність за стан справ у дорученій сфері.

5. Компетенція Департаменту

До компетенції Департаменту відносяться такі повноваження:
5.1. Підготовка до розгляду виконавчим комітетом Одеської міської ради, з подальшим внесенням на затвердження Одеською міською радою, рішень, необхідних для виконання державної цільової програми «Забезпечення підготовки і проведення в Україні фінальної частини турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу», звітів стосовно ходу й результатів виконання цієї програми.
5.2. Розробка та погодження з іншими виконавчими органами Одеської міської ради:
5.2.1. Схеми розташування, будівництва та функціонування стадіонів, тренувальних центрів та офіційних місць для проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.
5.2.2. Схеми розташування, будівництва та функціонування готелів, кемпінгів, інших місць розміщення туристів на час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.
5.2.3. Схеми розташування, будівництва та організації роботи об’єктів рекреаційної сфери (Fun-zone) на час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.
5.3. Участь у розробці та впровадженні компетенції:
5.3.1. Концепції інформаційного та рекламного забезпечення підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2015 року   з баскетболу.
5.3.2. Концепції координації і взаємодії між офіційними організаціями та особами, причетними до забезпечення підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.
5.3.3. Концепції транспортного забезпечення в місті Одесі авіаційного, залізничного, морського і автомобільного зв’язку між Одесою та іншими містами; взаємодії з митними органами та органами прикордонного контролю для організації спрощеного перетину кордону на час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.
5.3.4. Концепції медичного забезпечення на час підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.
5.3.5. Концепції рекламної компанії з підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, координація розміщення зовнішньої реклами, контроль за відповідністю рекламних носіїв вимогам ФІБА-Європа.
5.4. Організація впровадження методики та взаємодії із закладами освіти з підготовки волонтерів, які залучатимуться до організації та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.
5.5. Організація взаємодії відповідних установ та виконавчих органів Одеської міської ради у підготовці і перепідготовці працівників правоохоронних органів, сфери обслуговування, медичних працівників за програмою оволодіння іноземними мовами при вищих навчальних закладах міста Одеси.
5.6. Сприяння розвитку підприємництва для забезпечення випуску та продажу сувенірної та рекламної продукції національної спрямованості та путівників, мап різними мовами.
5.7. Сприяння залученню в економіку міста іноземних інвестицій з метою забезпечення виконання програми проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу і створення нових робочих місць для мешканців міста Одеси та області.
5.8. Сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої та соціальної інфраструктури та інших об’єктів.
5.9. Сприяння розвитку економічних зв’язків, пов’язаних з підготовкою і проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста Одеси, незалежно від форм власності.


6. Права Департаменту

6.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, Департамент має право:
6.1.1. Звертатись та одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої  влади та органів місцевого самоврядування, інших виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
6.1.2. Залучати спеціалістів органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), науковців і представників громадськості для підготовки та розгляду завдань, що належать до його компетенції.
6.2. Департамент користується також іншими правами, передбаченими для виконавчого органу Одеської міської ради, згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормами чинного законодавства України.

7. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Департаменту

7.1. Фінансове забезпечення Департаменту здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Одеси.
7.2. Для забезпечення діяльності Департаменту, його структурних підрозділів за ними на праві оперативного управління закріплюється майно, що є комунальною власністю громади міста.
7.3. Працівники Департаменту є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.
7.4. Граничну чисельність посадових осіб Департаменту встановлює міський голова у межах загальної чисельності апарату Одеської міської ради та її виконавчих органів, затвердженої Одеською міською радою. 
7.5. Штатний розпис Департаменту погоджується заступником Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який здійснює координацію Департаменту відповідно до розподілу обов’язків, за погодженням із заступником Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – директором департаменту фінансів Одеської міської ради та начальником відділу кадрової роботи Одеської міської ради.




8. Відповідальність та права посадових осіб Департаменту

8.1. Посадові особи Департаменту повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію Одеської міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
8.2. Посадові особи Департаменту несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб Департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.
8.3. Посадові особи мають право:
8.3.1. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.
8.3.2. На безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці.
8.3.3. На соціальний і правовий захист.

9. Заключні положення

9.1. Ліквідація та реорганізація Департаменту проводиться Одеською міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.
9.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством.




Секретар ради 								       О. Бриндак
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