
ПРОЕКТ




Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                     «Про затвердження Положення про управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради у  новій редакції»


Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування                          в Україні», «Про органи самоорганізації населення», рішення Одеської міської ради від 17 грудня 2013 року № 4185-VI «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради та її виконавчих органів в новій редакції», з метою затвердження завдань і функцій управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

	1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                       «Про затвердження Положення про управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради в новій редакції» (додається).

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


Міський голова									Г. Труханов

Керуюча справами								О. Оніщенко







Вик. Загрійчук 725-35-61

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№ 

Про затвердження Положення про управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради у новій редакції


Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування                             в Україні», «Про органи самоорганізації населення», з метою затвердження завдань і функцій управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради в новій редакції (додається).

2. Доручити управлінню з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради здійснити заходи з державної реєстрації Положення про управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради у новій редакції згідно з чинним законодавством України.

3. Вважати таким, що втратив чинність, додаток 27 до рішення Одеської міської ради від 28 лютого 2011 року № 348-VI «Про затвердження положень про виконавчі органи Одеської міської ради».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань законності, депутатської етики і реалізації державної регуляторної політики.


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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Одеса – 2017
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Управління) є виконавчим органом Одеської міської ради з правами юридичної особи і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
1.2. Управління є юридичною особою, може відкривати рахунки в органах Державної казначейської служби України, має печатку, штампи та бланки зі своєю назвою. 
1.3. Офіційна назва Управління: 
1.3.1. Повна назва: УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 
1.3.2. Скорочена назва: УПРАВЛІННЯ З ПВ З ОСОН ОМР.
1.4. Управління утворено та зареєстровано в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
1.5. Управління у своїй роботі керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», чинним законодавством України, актами Одеської міської ради та її виконавчого комітету, міського голови, цим Положенням (далі – Положення). 
1.6. Управління підзвітне та підконтрольне Одеській міській раді, підпорядковане міському голові та виконавчому комітету Одеської міської ради. 
1.7. Юридична адреса Управління: 65026, м. Одеса, вул. Дерибасівська, 8. 
1.8. Офіційна електронна адреса Управління: upr_oson@omr.odessa.ua.

2. КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ УПРАВЛІННЯ

2.1. Управління очолює начальник, який призначається і звільняється з посади міським головою. Начальник Управління у своїй діяльності підконтрольний та підзвітний Одеській міській раді, підпорядкований міському голові та виконавчому комітету Одеської міської ради. 
2.2. Начальник Управління: 
2.2.1. Керує діяльністю Управління, забезпечує виконання обов'язків і повноважень, покладених на нього, діє від  імені Управління без довіреності. 
2.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення з посади заступників начальника, керівників структурних підрозділів та спеціалістів Управління. 
2.2.3. Представляє міському голові або його заступнику розроблений Управлінням проект штатного розкладу Управління з розрахунком видатків на його утримання в межах загальної суми видатків, затверджених Одеською міською радою. 
2.2.4. Затверджує посадові інструкції посадових осіб місцевого самоврядування та інших службовців Управління, сприяє підвищенню їх кваліфікації. 
2.2.5. Організовує виконання рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.
2.2.6. У межах своїх повноважень видає накази, що набирають чинності з часу їх підписання і можуть бути скасовані міським головою або виконавчим комітетом Одеської міської ради.
2.2.7. У межах своїх повноважень представляє Управління у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами. 
2.2.8. Веде особистий прийом громадян. 
2.3. Структура Управління: 
2.3.1. До складу Управління входять разом з начальником заступники начальника Управління та головні спеціалісти. 
2.3.2. Розподіл обов'язків між начальником Управління та його заступниками визначається начальником Управління.
2.3.3. За відсутності начальника Управління його службові обов'язки тимчасово виконує заступник начальника управління на підставі розпорядження міського голови.
2.3.4. Начальники відділів Управління діють на підставі Положень про них, які затверджуються начальником Управління. 

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

3.1. Основними завданнями Управління є: 
3.1.1. Забезпечення взаємодії Одеської міської ради, її виконавчих органів з органами самоорганізації населення, що здійснюють свою діяльність в м. Одесі. 
3.1.2. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення у межах Конституції і законів України, задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом організації взаємодії між органами самоорганізації населення м. Одеси та виконавчими органами Одеської міської ради. 
3.1.3. Організація участі органів самоорганізації населення м. Одеси у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку території міста, територій мікрорайонів, інших місцевих програм. 
3.1.4. Моніторинг рішень та діяльності органів самоорганізації населення в м. Одесі на предмет відповідності Конституції та законам України, актам Президента України та органів виконавчої влади, рішенням Одеської міської ради та її виконавчих органів, розпорядженням міського голови, рішенням, прийнятим місцевими референдумами. 
3.1.5. Організація виконання міських цільових програм, спрямованих на забезпечення діяльності та розвиток органів самоорганізації населення                в м. Одесі.
3.1.6. Надання необхідної консультативної допомоги в організації проведення зборів (конференції) жителів за місцем проживання.
3.1.7. Надання сприяння в легалізації органів самоорганізації населення.
3.2. Відповідно до покладених завдань Управління: 
3.2.1. У разі необхідності готує проекти рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови. 
3.2.2. Готує рішення Одеської міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення або його припинення. 
3.2.3. Здійснює контроль за виконанням повноважень, делегованих Одеською міською радою органам самоорганізації населення. 
3.2.4. Розробляє проекти міських цільових програм в частині розвитку системи самоорганізації населення в м. Одесі.
3.2.5. Здійснює моніторинг реалізації органами самоорганізації населення власних повноважень із залучення на добровільних засадах населення до здійснення заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, благоустрою територій, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництва і ремонту шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.
3.2.6. Надає, в разі необхідності, роз'яснення окремих положень нормативно-правових актів Одеської міської ради, її виконавчого комітету органам самоорганізації населення. 
3.2.7. Координує діяльність органів самоорганізації населення з реалізації власних повноважень відповідно до діючих міських цільових програм.
3.2.8. Розглядає звернення та  веде прийом громадян. 
3.2.9. Погоджує річні плани роботи органів самоорганізації населення. 
3.2.10. Готує проекти рішень Одеської міської ради про припинення рішень органу самоорганізації населення, що не відповідають чинному законодавству України або не віднесені до його повноважень.  
3.2.11. У разі невиконання органами самоорганізації населення                       в м. Одесі рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету готує проекти рішень Одеської міської ради про дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення. 
3.2.12. Отримує звіти та узагальнює результати роботи органів самоорганізації населення. 
3.2.13. Здійснює контроль за фінансовою діяльністю органів самоорганізації населення у межах своїх повноважень. 
3.2.14. Здійснює інформаційне забезпечення Одеської міської ради,  її виконавчого комітету, міського голови з питань діяльності органів самоорганізації населення. 
3.2.15. Інформує громадян та органи самоорганізації населення про діяльність Управління, організовує обговорення проектів нормативних актів, які готує Управління. 
3.2.16. Здійснює інші повноваження відповідно до рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови. 
3.2.17. Виступає головним розпорядником бюджетних коштів, що виділяються органам самоорганізації населення з бюджету міста за міськими цільовими програмами, спрямованими на забезпечення діяльності органів самоорганізації населення та розвиток системи самоорганізації населення в м. Одесі.
3.2.18. Сприяє забезпеченню правильної організації бухгалтерського обліку та виконання кошторису, планів використання бюджетних коштів органами самоорганізації населення м. Одеси.

4. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. Фінансування видатків Управління здійснюється за рахунок коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису видатків, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.
4.2. Доходи Управління використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Управління, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.
4.3. Положенням передбачається заборона розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів Управління та інших пов'язаних з ними осіб.  

5. ПРАВА УПРАВЛІННЯ
	
5.1. Управління має право: 
5.1.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції. 
5.1.2. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань. 
5.1.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції. 
5.1.4. Подавати виконавчому комітету Одеської міської ради та відповідним органам виконавчої влади пропозиції згідно з компетенцією Управління.
5.1.5. Укладати угоди, договори, контракти з установами, підприємствами, організаціями різних форм власності, з окремими юридичними та фізичними особами. Брати участь у торгах, конкурсах,                      а також брати  на себе зобов’язання в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 
5.1.6. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими виконавчими органами Одеської міської ради, Одеською обласною державною адміністрацією, територіальними органами міністерств, іншими центральними органами виконавчої влади,  а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6.1. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Управління, що залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації, що перебуває у комунальній власності територіальної громади                м. Одеси, або зараховуються до бюджету м. Одеси.
6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у встановленому законодавством України порядку.




Секретар ради								       О. Потапський

