ПРОЕКТ
 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про приєднання м. Одеси до Ініціативи «Мери за економічне зростання»
 
Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 52 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення стійкого та інклюзивного місцевого економічного розвитку та створення нових робочих місць виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення
«Про приєднання м. Одеси до Ініціативи «Мери за економічне зростання» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.



Міський голова                                                                           	Г. Труханов



Керуюча справами                                                                          	О. Оніщенко

 
Вик.: Тетюхін 
          (Рахнянська 705-46-08)
 













Додаток 
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від 
№


Про приєднання м. Одеси до Ініціативи «Мери за економічне зростання»



Відповідно до пункту 21 частини 1 статті 26 Закону України                  «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення стійкого та інклюзивного місцевого економічного розвитку та створення нових робочих місць Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

	1. Приєднатись до Ініціативи «Мери за економічне зростання».

	2. Уповноважити Одеського міського голову Труханова Геннадія Леонідовича від імені територіальної громади міста Одеси підписати форму заявки на членство в Ініціативі «Мери за економічне зростання» (додається).

	3. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.

	4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань економічної, інвестиційної політики, міжнародних відносин та інформаційних технологій.



Міський голова                                                             			Г. Труханов



Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради




Керуюча справами 					                             	О. Оніщенко




Додаток 
до рішення Одеської міської ради
від 
№
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Заявка на членство

Я, [ПІБ мера/голови адміністрації], [посада] [назва місцевого органу влади], уповноважений [міською радою/зібранням] [дата] підписати угоду в рамках Ініціативи "Мери за економічне зростання", в повному обсязі беру на себе зобов’язання, викладені в Концепції "Мери за економічне зростання" та коротко наведені нижче. 
У зв’язку з цим орган місцевої влади, який я представляю, зобов’язується тісно співпрацювати з діловими колами та громадянським суспільством з метою прискорення стійкого та інклюзивного місцевого економічного розвитку, створення нових робочих місць, здійснивши певні заходи принаймні в трьох із п’яти наступних галузей: 
	Нормативно-правова та інституційна база.

Підвищення кваліфікації та розвиток людського потенціалу.
Земельні ресурси та інфраструктура.
Доступ до фінансування.
Зовнішнє позиціонування та маркетинг.
У рамках діяльності зі здійснення даних зобов’язань орган місцевої влади, який я представляю, зобов’язується:
	- у співпраці з приватним сектором та організаціями громадянського суспільства розробити план місцевого економічного розвитку відповідно до рекомендацій, наданих мені Секретаріатом «Мери за економічне зростання», та надати плани протягом року з дати прийняття рішення муніципальною радою про приєднання до Ініціативи;
	- у партнерстві з приватним сектором та організаціями громадянського суспільства провести аналіз та розробити заходи, направлені на стимулювання росту, розвитку та зайнятості;
	- чітко визначити результати реалізації та цільові показники таких заходів;
	- застосовувати основні принципи сумлінного державного управління, особливо в галузі підзвітності, прозорості, боротьби з корупцією та залучення всіх зацікавлених учасників;
	- заохочувати участь в місцевому економічному розвитку всіх політичних партій та представляти різноманітність місцевої спільноти, забезпечуючи тим самим гендерну рівність;
	- брати до уваги екологічну стійкість процесу місцевого економічного розвитку;
	- надавати звіти про хід реалізації плану та досягнуті результати Секретаріату «Мери за економічне зростання» два рази на рік. 
Я згоден з тим, що членство адміністрації, яку я представляю в Ініціативі «Мери за економічне зростання», може бути призупинено у випадку несвоєчасного надання вищезгаданих документів (план місцевого економічного розвитку та піврічні звіти про хід реалізації плану), про що буде направлено попереднє письмове повідомлення до Секретаріату «Мери за економічне зростання».  


[ПІБ мера] 									[Підпис]
[ім’я та повна адреса місцевого органу влади]
[ім’я, електронна пошта та телефонний номер контактної особи]




Секретар ради                                                                                  О. Потапський                                                       


Информация
к проекту решения исполнительного комитета Одесского городского совета «О внесении на рассмотрение Одесского городского совета проекта решения «О присоединении г. Одессы к Инициативе «Мэры за экономический рост»

СУТЬ ВОПРОСА: Успешное внедрение проекта Соглашения мэров, 
к которому город Одесса присоединился в 2015 году (решение Одесского городского совета №6702-VI от 10.06.2015), вдохновило его авторов на создание новой инициативы «Мэры за Экономический рост».
Целью новой инициативы, которая продлится с января 2017 по декабрь 2020 года, является поддержка мэров и органов самоуправления на местном уровне для сотрудничества их бизнес секторов и гражданского общества для усиления местного экономического роста, развития и создание рабочих мест.
В рамках Инициативы Одесский городской совет получит возможность принятия участия в ряде мероприятий, таких, как конкурс на получение гранта для экономического развития, тренингах, учебных поездках, мероприятиях по обмену опытом и усилению сотрудничества, а также доступ к консультационной и информационной поддержки и различных инструментов развития.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: усиление местного экономического роста, развития и создание рабочих мест.

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ: отсутствуют.


ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: отсутствует.




Директор департамента 						С.Н. Тетюхин


