
ПОРЯДОК
проведення конкурсу на звання
«Найкращий пляж міста Одеси курортного сезону 2016 року»


1. Загальні положення

Порядок проведення конкурсу на звання «Найкращий пляж міста Одеси курортного сезону 2016 року» (далі – Порядок) розроблений на підставі розпорядження міського голови від 15 лютого 2016 року № 78                 «Про створення комісії з проведення конкурсу на звання «Найкращий пляж міста Одеси курортного сезону 2016 року» з метою організації та визначення порядку проведення конкурсу на звання «Найкращий пляж міста Одеси курортного сезону 2016 року» (далі – Конкурс), його переможця, а також порядку роботи комісії з проведення конкурсу на звання «Найкращий пляж міста Одеси курортного сезону 2016 року (далі – Комісія).
Метою проведення Конкурсу є стимулювання орендарів штучних піщаних пляжів м. Одеси до поліпшення умов відпочинку населення (безпечне купання, заняття спортом тощо) на водних об'єктах, створення найкращих умов відпочинку та водокористування на прибережній території міста, а також з метою підвищення рівня відповідальності за утримання в належних умовах узбережжя і акваторії Чорного моря в місті Одесі, дотримання правил охорони життя людей на водних об'єктах, раціональне використання природних ресурсів.

2. Організація роботи Комісії

2.1. Комісія створена розпорядженням міського голови від 15 лютого 2016 року № 78 з метою організації проведення Конкурсу і визначення його переможця.
Основною формою роботи є засідання.
2.2. Засідання Комісії скликається її головою за необхідності, але не рідше одного разу на місяць, до 30 вересня 2016 року. Про час, місце та порядок денний засідання Комісії її члени повідомляються завчасно.
2.3. Відповідальність за підготовку матеріалів, повідомлення членів Комісії та запрошених осіб про час, місце та порядок денний засідання несе секретар Комісії. У разі відсутності секретаря Комісії з поважних причин голова Комісії покладає виконання відповідних обов'язків на іншого члена Комісії.
2.4. Засідання Комісії є правомочним у разі присутності на ньому не менше половини від її загального складу. Особи, які не є членами Комісії, можуть бути присутніми на засіданні на запрошення Комісії.
2.5. Засідання Комісії веде голова Комісії, а у разі його відсутності – заступник голови Комісії.
2.6. Під час засідання секретар Комісії веде протокол. У разі відсутності на засіданні секретаря Комісії його обов'язки покладаються на секретаря засідання, обраного в результаті голосування з числа присутніх членів Комісії. До протоколу заноситься інформація про присутніх на засіданні членів Комісії, запрошених осіб, зміст розглянутих питань і виступів, результати підрахунку балів, голосувань, а також інформація про прийняті рішення.
2.7. Рішення приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу кількості голосів,  визначальним є голос головуючого на засіданні. Рішення Комісії заносяться до протоколу і окремим актом не оформлюються.
2.8. Протокол підписується всіма присутніми на засіданні членами Комісії та затверджується головуючим. Протокол засідання Комісії оформлюється і надається на підпис її членам не пізніше п'яти робочих днів  з дня проведення відповідного засідання. 

3. Умови і порядок подачі документів для участі в Конкурсі

3.1. Інформація про порядок і строки проведення Конкурсу, подання заяв для участі в ньому, умови участі орендарів пляжів міста Одеси  в Конкурсі, критерії оцінки висвітлюються  на офіційному сайті Одеської міської ради та туристичному порталі міста Одеси не пізніше ніж за 10 днів до початку проведення Конкурсу.
Участь в Конкурсі є безоплатною.
3.2. Для участі в Конкурсі орендарі пляжів міста Одеси подають до управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради заявку  на участь у Конкурсі згідно зі встановленою типовою формою (додаток 1) – до 17 червня 2016 року.
3.3. Заявки, подані відповідно до пункту 3.2 Порядку, розглядаються управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради та у  разі їх відповідності умовам участі орендарів пляжів міста Одеси  в Конкурсі (додаток 2) не пізніше 24 червня 2016 року передаються до Комісії для включення відповідних орендарів до числа учасників Конкурсу. У разі невідповідності заявника умовам участі орендарів пляжів міста Одеси  в Конкурсі, управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради протягом п’яти робочих днів інформує про це заявника та членів Комісії із зазначенням відповідних причин.
3.4. Заявки, подані з порушенням форми і термінів, встановлених цим Порядком, залишаються без розгляду.
3.5. Інформація про учасників конкурсу, осіб не допущених до Конкурсу та визначення переможця Конкурсу також публікується на  офіційному сайті Одеської міської ради та туристичному порталі міста Одеси.
3.6. Учасник Конкурсу має право у будь-який момент відмовитися від участі в Конкурсі, відкликавши свою заяву про участь в ньому. При цьому, Комісія забезпечує висвітлення на офіційному сайті Одеської міської ради інформації про зміну складу учасників Конкурсу.

4. Порядок оцінювання учасників і визначення переможця Конкурсу

4.1. Для забезпечення всебічного та об'єктивного оцінювання учасників Конкурсу Комісія не рідше одного разу на місяць в період проведення Конкурсу, який триває з 24 червня  по 30 вересня 2016 року, проводить комісійне обстеження пляжів, орендованих учасниками Конкурсу. Про проведення такого комісійного обстеження члени Комісії попереджаються завчасно.
4.2. Бали виставляються кожним членом Комісії з урахуванням результатів обстеження і заносяться відповідним членом Комісії в таблицю оцінки пляжів-учасників Конкурсу на звання «Найкращий пляж міста Одеси курортного сезону 2016 року» за формою (додаток 3). За кожен з критеріїв виставляється від 0 до 1 бала або від 0 до 3 балів відповідно до додатка 2 до Порядку.
4.3. Підрахунок кількості балів, набраних кожним з учасників Конкурсу здійснюється секретарем на підставі заповнених членами Комісії таблиць. Результати підрахунку вносяться до протоколу засідання комісії.
4.4. Кількість балів, набраних кожним з учасників Конкурсу, визначається сумою балів, виставлених членами Комісії в кожному місяці по всім критеріям згідно з додатком до цього Порядку.
Переможцем Конкурсу визнається учасник, який набрав найбільшу кількість балів за результатами їх підрахунку. У разі, якщо найбільшу кількість балів набрали два і більше учасників Конкурсу, переможець визначається Комісією шляхом голосування.
4.5. Про визначення переможця Конкурсу Комісія невідкладно інформує Одеського міського голову. 
Інформація про переможця Конкурсу розміщується на офіційному сайті Одеської міської ради та туристичному порталі міста Одеси і зберігається на них до проведення аналогічного конкурсу у 2017 році.
4.6. Переможець Конкурсу нагороджується пам'ятною металевою табличкою з надписом «Найкращий пляж міста Одеси курортного сезону 2016 року», зазначеною у пункті 3 розпорядження  міського голови                       від 15 лютого 2016 року № 78.


