ПРОЕКТ
 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення              «Про затвердження Положення про департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради у новій редакції»
 
Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України Положення про департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, підвищення ефективності реалізації повноважень, наданих виконавчим органам Одеської міської ради, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

	Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                       «Про затвердження Положення про департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради у новій редакції» (додається).


2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Котляра А.І.
 
Міський голова                                                                              	Г. Труханов
 
Керуюча справами                                                                  		О. Оніщенко
 



Вик.: Кузнєцов 722-02-01
         (Ягупенко 772-23-82)
 













Додаток 
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради 
від
№ 


Про затвердження Положення про департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради у новій редакції


Відповідно до статей 25, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України Положення про департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, підвищення ефективності реалізації повноважень, наданих виконавчим органам Одеської міської ради, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради у новій редакції (додається).

2. Доручити директору департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради здійснити заходи з державної реєстрації Положення, зазначеного у пункті 1 цього рішення, відповідно до вимог чинного законодавства України.

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


Міський голова                                                                            	Г. Труханов


Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради



Керуюча справами								О. Оніщенко
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради                  (далі – Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради і створений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
1.3. Фінансування видатків Департаменту здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.
1.4. Департамент є юридичною особою, може відкривати рахунки в органах Державної казначейської служби України та в інших банківських установах, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи та бланки.
1.5. Реорганізація та ліквідація Департаменту, внесення змін та доповнень до Положення про нього здійснюються відповідно до чинного законодавства України.
1.6. Найменування Департаменту:
1.6.1. Повне найменування українською мовою: ДЕПАРТАМЕНТ МУНІЦИПАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.
1.6.2. Повне найменування англійською мовою: THE DEPARTMENT MUNICIPAL SAFETY OF THE ODESSA CITY COUNCIL.
1.7. Місцезнаходження Департаменту: 65006, м. Одеса,                                  вул. Розкидайлівська, 67-а.

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Основними завданнями Департаменту є:
2.1.1. Здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України  у сфері благоустрою населених пунктів.
2.1.2. Здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України у сфері охорони навколишнього природного середовища.
2.1.3. Реалізація рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови щодо забезпечення громадського порядку на території міста та безпеки життєдіяльності його мешканців.
2.1.4. Планування та організація загальноміських комплексних програм, спрямованих на забезпечення правопорядку, створення безпечних умов для життя, праці та відпочинку на території міста.
2.1.5. Здійснення заходів з охорони громадського порядку на території міста.
2.1.6. Здійснення заходів з охорони та збереження комунального майна (об’єктів нерухомості).

2.1.7. Сприяння правоохоронним органам в запобіганні та виявленні корупції у виконавчих органах Одеської міської ради, а також створених нею підприємствах, установах та організаціях.
2.1.8. Координація та контроль діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону (далі – громадські формування).
2.1.9. Координація, контроль за експлуатацією та аналітика роботи центру інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики території міста Одеси.
2.1.10. Координація та контроль за виконанням заходів, пов’язаних з рятуванням життя і охороною здоров’я людей на водних об’єктах комунальної власності територіальної громади міста Одеси.
2.2. Відповідно до покладених завдань Департамент:
2.2.1. З питань здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України у сфері благоустрою населених пунктів:
1) проводить перевірки території міста на предмет дотримання усіма суб’єктами вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою території міста Одеси, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері благоустрою населених пунктів;
2) здійснює адміністративно-правозастосовчу діяльність в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови;
3) контролює належне виконання усіма суб’єктами заходів, передбачених погодженими проектами благоустрою з утримання, ремонту та/або відновлення об’єктів благоустрою;
4) видає дозволи, висновки та погодження у сфері благоустрою  населених пунктів, передбачені чинним законодавством України;
5) погоджує проведення всіма суб’єктами заходів з утримання, ремонту та/або відновлення об’єкта благоустрою (проект благоустрою), на якому розміщені, планується розмістити, провести їх реконструкцію чи ремонт: 
- будівлі чи споруди соціально-культурного, побутового, торговельного, житлового та іншого призначення;
- прибудови;
- стоянки автомобільного чи водного транспорту;
- місця для паркування транспортних засобів;
- огорожі;
- будівельні ліси;
- тимчасові споруди;
- малі архітектурні форми;
- елементи вуличної торгівлі;
- елементи благоустрою;
6) видає дозволи на порушення об’єкта благоустрою з подальшим його відновленням у випадках:
- будівництва, реконструкції чи ремонту будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного, жилого та іншого призначення;
- розміщення (облаштування) стоянок автомобільного чи водного транспорту;

- розміщення (облаштування) місць для паркування транспортних засобів;
- розміщення огорож чи будівельних лісів;
- розміщення, реконструкції чи ремонту тимчасових споруд;
- розміщення, реконструкції чи ремонту малих архітектурних форм;
- розміщення елементів вуличної торгівлі;
- розміщення елементів благоустрою;
- проведення розкопок на території міста;
7) контролює належне виконання заходів з благоустрою території при виконанні робіт з ремонту або реконструкції існуючих об’єктів благоустрою, а також при будівництві нових об’єктів благоустрою;
8) сприяє розвитку та поліпшенню стану благоустрою території міста;
9) координує дії виконавчих органів Одеської міської ради та створених нею комунальних підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою території міста;
10) бере участь у визначенні на конкурсних засадах балансоутримувачів та користувачів (орендарів) об’єктів благоустрою міста                  всіх видів;
11) здійснює самостійно або контролює реалізацію всіма суб’єктами проектів з благоустрою території міста або іншої технічної документації з питань благоустрою території міста;
12) інформує виконавчий комітет Одеської міської ради про результати здійснення заходів з контролю за станом благоустрою території міста;
13) проводить інвентаризацію та паспортизацію об’єктів благоустрою, розташованих на території міста, відповідно до плану, затвердженого виконавчим комітетом Одеської міської ради;
14) створює та оновлює електронну карту об’єктів та елементів благоустрою міста.
2.2.2. З питань здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища:
1) проводить перевірки території міста на предмет дотримання суб’єктами вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері охорони навколишнього природного середовища;
2) здійснює контроль за дотриманням суб’єктами вимог природоохоронного законодавства при експлуатації діючих та при проектуванні, розміщенні, будівництві, введені в дію нових та таких, що реконструюються, будівель, споруд та інших об`єктів;
3) здійснює контроль за дотриманням природоохоронного законодавства фізичними особами, установами, підприємствами, організаціями всіх форм власності при будівництві, устаткуванні та експлуатації об’єктів всіх видів, розташованих у межах пляжної зони, а також встановлених прибережних захисних смуг;
4) здійснює контроль за використанням природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, видаленням та відновленням зелених насаджень.


2.2.3. З питань щодо здійснення заходів з охорони громадського порядку, виявлення та протидії корупції, а також контролю за діяльністю громадських формувань:
1) вживає заходів щодо запобігання корупційним діям посадових осіб Одеської міської ради, її виконавчого комітету, виконавчих органів Одеської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій;
2) перевіряє факти своєчасного подання електронних декларацій  посадовими особами Одеської міської ради, її виконавчого комітету, виконавчих органів Одеської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій;
3) взаємодіє з правоохоронними органами та іншими органами виконавчої влади, на які згідно з чинним законодавством України покладено обов’язки із забезпечення громадської безпеки та порядку, боротьби зі злочинністю, її організованими формами та сприяння їм у виконанні покладених на ці органи завдань;
4) координує та контролює діяльність громадських формувань з додержанням вимог чинного законодавства України у сфері охорони громадського порядку на території міста;
5) координує діяльність громадських формувань при забезпеченні ними охорони громадського порядку на території міста;
6) веде облік громадських формувань, діючих на території міста;
7) координує дії комунальних підприємств та установ Одеської міської ради у сфері забезпечення громадського порядку та муніципальної охорони.
2.2.4. З питань здійснення контролю за виконанням заходів, пов’язаних з рятуванням життя і охороною здоров’я людей на водних об’єктах міста Одеси:
1) контролює готовність наявної матеріально-технічної бази відповідної комунальної установи до виконання заходів, пов’язаних з рятуванням життя людей на водних об’єктах міста;
2) надає міському голові пропозиції щодо придбання нового чи відновлення (переоснащення) існуючого обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для виконання заходів, пов’язаних з рятуванням життя людей на водних об’єктах міста;
3) контролює здійснення відповідною комунальною установою оперативного проведення пошуково-рятувальних, аварійно-рятувальних та водолазних робіт на водних об’єктах міста;
4) щорічно, до початку курортного сезону, організовує проведення обстежень дна акваторії пляжів, які не передані у користування суб’єктам господарювання, у місцях масового відпочинку людей;
5) контролює своєчасне встановлення та устаткування рятувальних постів всіма суб’єктами господарювання, які обслуговують чи користуються на договірних засадах водними об’єктами міста;
6) щорічно, до першого березня, розробляє та затверджує у встановленому порядку схему дислокації місць розташування пунктів та баз прокату маломірних (малих) суден на території міста;


7) відповідно до затвердженої схеми дислокації місць розташування пунктів та баз прокату маломірних (малих) суден на території міста погоджує розміщення суб’єктами господарювання пунктів та баз прокату маломірних (малих) суден із зазначенням терміну їх розміщення у навігаційний період –            з 15 березня по 01 грудня;
8) бере участь у розробленні планів реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах міста;
9) бере участь у роботі спеціальної комісії з перевірки готовності пляжів міста до роботи в період курортного сезону.
2.2.5. З питань методичної роботи та взаємодії з фізичними і юридичними особами:
1) за зверненнями виконавчих органів Одеської міської ради, посадових осіб місцевого самоврядування надає методичну та консультативну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;
2) в межах компетенції розглядає звернення громадян, фізичних та юридичних осіб;
3) вносить міському голові пропозиції про проведення службових розслідувань та притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування, службових осіб комунальних підприємств, установ та організацій за фактами виявлення чи можливого здійснення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;
4) в межах компетенції за дорученням міського голови бере участь у роботі колегіальних органів та нарадах; 
5) здійснює інші повноваження відповідно до рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

3. КЕРІВНИЦТВО Й СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду й звільняється з посади міським головою.
3.2. Директор Департаменту:
3.2.1. Керує діяльністю Департаменту, забезпечує реалізацію завдань та функцій, що на нього покладені, діє від його імені без довіреності.
3.2.2. Забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.
3.2.3. Контролює роботу працівників Департаменту, визначає ступінь відповідальності своїх заступників, керівників структурних підрозділів.
3.2.4. Представляє Департамент як виконавчий орган Одеської міської ради у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями й громадянами.
3.2.5. У процесі реалізації завдань та функцій забезпечує взаємодію Департаменту з іншими виконавчими органами Одеської міської ради та органами державної влади.
3.2.6. Вносить пропозиції міському голові щодо затвердження структури та штатного розпису Департаменту з розрахунком видатків на   його утримання.


3.2.7. Затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Департаменту.
3.2.8. Видає накази з основної діяльності, організовує підготовку проектів рішень та розпоряджень з питань, віднесених до компетенції Департаменту, та вносить їх на розгляд міського голови, Одеської міської ради та її виконавчого комітету.
3.2.9. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію завдань, покладених на Департамент у відповідній сфері управління.
3.2.10. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в Департаменті. 
3.2.11. Вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад, а також вжиття заходів заохочення і накладення дисциплінарних стягнень на працівників Департаменту.
3.2.12. Звітує міському голові, Одеській міській раді та її виконавчому комітету про стан виконання завдань та повноважень, покладених на Департамент.
3.2.13. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Департаменту, та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.
3.2.14. Надає міському голові пропозиції з питань вдосконалення діяльності Департаменту.
3.3. До структури Департаменту разом з його директором входять:
3.3.1. Перший заступник директора Департаменту.
3.3.2. Заступники директора Департаменту.
3.3.3. Структурні підрозділи Департаменту прямого підпорядкування (управління, інспекції, відділи, сектори).
3.4. Структурні підрозділи Департаменту діють на підставі положень про них, які затверджуються директором Департаменту.
3.5. Підпорядкованість структурних підрозділів Департаменту директору та його заступникам, а також розподіл обов’язків між директором Департаменту та його заступниками визначається директором Департаменту.
3.6. У разі неможливості виконання директором Департаменту своїх службових обов’язків, за розпорядженням міського голови їх тимчасово виконує перший заступник директора Департаменту.

4. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1. Департамент має право:
4.1.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Одеської міської ради, органів виконавчої влади, правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту.
4.1.2. Отримувати у встановленому порядку від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх обов’язків.
4.1.3. Представляти інтереси виконавчого комітету Одеської міської ради в усіх органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судових та інших органах з питань, віднесених до компетенції Департаменту.
4.1.4. Брати участь в межах компетенції у роботі комісій, утворених міським головою, Одеською міською радою, її виконавчим комітетом, а також виконавчими органами Одеської міської ради.
4.1.5. Скликати у встановленому законодавством України порядку наради з питань, що належать до компетенції Департаменту.
4.1.6. Подавати позови до суду та представляти інтереси Департаменту з питань, віднесених до його компетенції.
4.1.7. Складати протоколи про адміністративні правопорушення, видавати приписи щодо усунення правопорушень в межах компетенції Департаменту;
4.1.8. Узагальнювати, погоджувати та вносити на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради проекти благоустрою територій міста, розроблені самостійно або виконавчими органами Одеської міської ради, чи суб’єктами господарювання.
4.1.9. Залучати на договірних засадах кошти і матеріальні ресурси організацій і підприємств незалежно від форми власності та фізичних осіб-підприємців для часткової або повної їх участі в проведенні заходів з благоустрою території міста.
4.1.10. Здійснювати координацію та контроль за діяльністю підпорядкованих Департаменту комунальних підприємств та установ.




Секретар міської ради							       О. Потапський
 


