ПРОЄКТ
(опрацьовано Департаментом Документально-організаційного забезпечення, Юридичним департаментом, Департаментом інформації та цифрових рішень Одеської міської ради)

Статут Одеської міської територіальної громади

ПРЕАМБУЛА
Одеська міська рада як представницький орган місцевого самоврядування, виражаючи волю та інтереси Одеської міської територіальної громади, усвідомлюючи свою відповідальність за соціально-економічний та культурний розвиток міста, прагнучи створення гідних умов життя в місті, дотримання прав і свобод громадян, поваги до честі та гідності одеситів, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди та забезпечення соціальної стабільності у місті, керуючись положеннями Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України, враховуючи історичні, національно-культурні та соціально-економічні традиції та інші особливості міста, затверджує цей Статут.

РОЗДІЛ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Мета та предмет регулювання Статуту Одеської міської територіальної громади
1. Статут Одеської міської територіальної громади (далі – Статут) є основним локальним нормативно-правовим актом Одеської міської територіальної громади, що приймається Одеською міською радою 
(далі – міська рада) від імені та в інтересах територіальної громади на основі Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших актів законодавства України з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей організації та здійснення місцевого самоврядування  Одеською міською територіальною громадою. 
2. Статут приймається з метою закріплення форм та механізмів участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування,                 а також впорядкування найбільш важливих питань місцевого самоврядування в місті Одесі.
3. Статут відповідно до законів України визначає міську символіку, міські святкові та пам’ятні дати, відзнаки та нагороди територіальної громади, основні засади адміністративно-територіального поділу міста,                  а також розвитку міста, систему місцевого самоврядування у місті Одесі та засади взаємодії між її елементами, форми та процедури безпосередньої участі членів територіальної громади, інститутів громадянського суспільства у здійсненні місцевого самоврядування, засади збереження культурної спадщини та сприяння соціально-культурному розвитку міста, а також інші питання реалізації місцевого самоврядування у м. Одесі.
4. Статут є обов’язковим для виконання всіма органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади (державними органами) та/або їхніми територіальними підрозділами, іншими юридичними особами та громадськими об’єднаннями незалежно від форм власності, що розташовані або здійснюють свою діяльність на території громади, їх посадовими та службовими особами, а також фізичними особами, які постійно або тимчасово проживають чи перебувають на території міста Одеси.
5. Статут має вищу юридичну силу в системі актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування на території міста. Інші акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення Одеської міської територіальної громади повинні прийматися з урахуванням положень Статуту та відповідати йому.
6. Терміни, які використані у цьому Статуті, вживаються у значенні, наведеному у Конституції України, законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад»,                  «Про органи самоорганізації населення» та інших актах законодавства.


Стаття 2. Одеська міська територіальна громада 
1. Одеська міська територіальна громада (далі – територіальна громада) становить громадян України, об’єднаних постійним проживанням у межах міста Одеси, місце проживання яких зареєстровано / задекларовано на території міста Одеси у встановленому законодавством порядку.
2. Територіальна громада є первинним суб’єктом місцевого самоврядування на території міста, основним носієм його функцій та повноважень.
3. Територіальна громада здійснює місцеве самоврядування безпосередньо або через органи та посадових осіб місцевого самоврядування.
4. Громадяни України, що належать до територіальної громади, мають рівні права на участь у місцевому самоврядуванні міста незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території, мовних чи інших ознак.
5. Право на участь у прийнятті рішень з питань місцевого самоврядування у місті Одесі мають громадяни, яким чинним законодавством України надано право голосу.


Стаття 3. Принципи місцевого самоврядування
Основними принципами місцевого самоврядування є:
- народовладдя;
- законність;
- гласність;
- колегіальність;
- поєднання місцевих і державних інтересів;
- виборність;
- правова, організаційна та матеріально-фінансова самостійність місцевого самоврядування в межах наданих повноважень;
- підзвітність та відповідальність органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб перед територіальною громадою;
- державна підтримка та гарантії місцевого самоврядування;
- судовий захист прав місцевого самоврядування.


Стаття 4. Міська символіка
1. Міською символікою є герб, прапор, гімн міста, штандарт міського голови, опис та порядок використання яких визначається Положенням про міську символіку, яке затверджується міською радою.
Гімном Одеси є «Пісня про Одесу» з оперети «Біла акація» на музику 
І. Дунаєвського.
2. Прапор та зображення герба міста Одеси встановлюються постійно біля входу до будівлі міської ради.


Стаття 5. Міські святкові та пам’ятні дати
1. Міськими святковими та пам’ятними датами, які відзначаються щорічно, є:
- 2 вересня – День міста;
- 10 квітня – День визволення Одеси від нацистських окупантів;
- 1 квітня – День гумору.
2. У місті Одесі можуть відзначатися також інші ювілейні та пам’ятні дати, що мають відношення до історії та розвитку міста.
3. Порядок та план заходів з відзначення міських святкових та пам’ятних дат визначаються міською радою та/або міським головою.


Стаття 6. Відзнаки та нагороди територіальної громади
1. З метою визнання особливо видатних заслуг перед містом громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства встановлюється почесне звання «Почесний громадянин міста Одеси», яке присвоюється безстроково.
2. Підстави та порядок присвоєння почесного звання «Почесний громадянин міста Одеси» визначаються Положенням, яке затверджується міською радою.
3. Для відзначення громадян України, трудових колективів, іноземних громадян, осіб без громадянства за заслуги встановлюються такі відзнаки та нагороди територіальної громади:
- Почесна грамота Виконавчого комітету Одеської міської ради;
- Почесна відзнака Одеського міського голови «Подяка»;
- Почесна відзнака Одеського міського голови «Одеса»;
- Почесна відзнака Одеського міського голови «За заслуги перед містом»;
- Почесна відзнака Одеського міського голови «Трудова слава»;
- Почесна відзнака Одеського міського голови «Знак пошани»;

- Почесна грамота Одеської міської ради;
- Почесна відзнака Одеського міського голови імені Г.Г. Маразлі                     I, II, III ступенів;
- Почесна відзнака Одеського міського голови «За оборону Одеси».
4. Підстави та порядок присудження відзнак та нагород територіальної громади визначаються Положеннями, які затверджуються відповідними органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
5. Міська рада та міський голова можуть за власною ініціативою,                   а також за ініціативою виконавчих органів міської ради встановлювати інші відзнаки та нагороди.


РОЗДІЛ ІІ
РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЇ МІСТА

Стаття 7. Територія та межі міста
1. Територія міста Одеси – складова території України, адміністративний центр Одеської області та Одеського району.
2. Територія міста Одеси є просторовою основою життєдіяльності територіальної громади, в межах якої територіальна громада здійснює свої повноваження щодо вирішення питань місцевого значення відповідно до  Конституції і законів України як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.
3. Землі в межах міста, крім земельних ділянок приватної та державної власності, перебувають у комунальній власності територіальної громади.
4. Межі міста встановлюються Верховною Радою України у визначеному чинним законодавством України порядку.

Стаття 8. Райони міста
1. Адміністративно-територіальний устрій міста Одеси передбачає поділ території міста на райони. Встановлення і зміна меж районів міста, їх найменування та перейменування здійснюється міською радою з урахуванням історичних, соціально-економічних та інших особливостей.
Поділ міста на райони має за мету створення оптимальної системи управління у місті, наближення органів державної влади та органів місцевого самоврядування до мешканців, розширення можливостей вирішення питань місцевого значення з урахуванням думки мешканців районів у місті.
2. На момент прийняття Статуту територія міста включає чотири райони в місті.
3. Питання організації управління районами міста вирішуються міською радою згідно з Конституцією, законодавством України та Статутом.
4. Міська рада створює на території районів територіальні виконавчі органи міської ради – районні адміністрації. Повноваження районних адміністрацій визначаються Положеннями, що затверджуються міською радою.

Стаття 9. Об'єкти топоніміки та їх найменування
1. На території міста існують та створюються вулиці, провулки, проспекти, площі, бульвари, узвози, проїзди, майдани, шляхопроводи, парки, сквери та інші об’єкти топоніміки.
2. Найменування та перейменування об’єктів топоніміки міста здійснюється міською радою у встановленому законодавством порядку з урахуванням географічних, історичних, національно-культурних та інших місцевих умов і особливостей на підставі висновків історико-топонімічної комісії при Виконавчому комітеті міської ради та після проведення громадського обговорення. 
3. Назви об'єктів топоніміки міста виконуються державною мовою.
При найменуванні і перейменуванні об’єктів топоніміки міста не допускається присвоєння назв, що є на території міста.
Найменування та перейменування об'єктів топоніміки міста на честь фізичних осіб допускається лише після спливу десяти років з моменту їх смерті.
Перейменування об’єктів топоніміки міста може здійснюватися у випадках усунення дублювання їх назв, увіковічення пам’яті видатних особистостей та подій, відновлення історичних назв або зміни назв, які не відображають історичні, культурні чи інші місцеві особливості міста, а також є обов’язковим у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Стаття 10. Розвиток території міста
1. Основні напрями розвитку територіальної громади базуються на концепції сталого та збалансованого розвитку усіх сфер її соціально-економічного, політичного і культурного життя.
Розвиток міста здійснюється відповідно до соціальної, економічної, містобудівної політики України з урахуванням значення міста на основі поєднання інтересів територіальної громади, суміжних громад, а також приватних і державних інтересів.
2. Планування розвитку територіальної громади є інструментом управління її розвитком, який визначає бажане майбутнє територіальної громади та способи його досягнення, базується на аналізі зовнішнього оточення та внутрішнього потенціалу територіальної громади і полягає у формуванні узгоджених дій, на реалізації яких концентруються її ресурси.
3. Планування розвитку територіальної громади здійснюється з метою:
1) підвищення спроможності територіальної громади;
2) раціонального використання ресурсів територіальної громади;
3) досягнення бажаного рівня благоустрою території, стану інфраструктури та якості життя територіальної громади;
4) ідентифікації та інтеграції інтересів територіальної громади, держави, суб’єктів господарювання та інших суб’єктів;
5) підвищення результативності контролю за досягненням поставлених цілей розвитку.
4. Розвиток міста Одеси забезпечується шляхом затвердження та реалізації Стратегії розвитку територіальної громади, плану відновлення та розвитку територіальної громади, Генерального плану міста, щорічних програм соціально-економічного та культурного розвитку міста та інших цільових програм, а також інших документів з планування розвитку територіальної громади.
У випадках, передбачених законодавством, розробляється комплексний план просторового розвитку території, який передбачає узгоджене прийняття рішень щодо цілісного (комплексного) просторового розвитку населених пунктів як єдиної системи розселення і території за їх межами  з метою забезпечення сталого розвитку територіальної громади з додержанням принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів.
5. Стратегію розвитку територіальної громади, план відновлення та розвитку територіальної громади, Генеральний план міста, програми соціально-економічного та культурного розвитку міста та інші цільові програми затверджує міська рада. Виконавчі органи міської ради та інші визначені у них суб’єкти у своїй діяльності реалізують основні напрями зазначених документів.
6. Перспективи територіального розвитку міста визначаються Генеральним планом міста, а також іншою містобудівною документацією.
Основним завданням Генерального плану міста є обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території міста, яка передбачає концептуальні рішення щодо напрямів розвитку території (функціонального призначення певних зон території, розвитку вулично-дорожньої мережі, об’єктів інженерної інфраструктури, в тому числі систем розподілу, збереження культурної спадщини та природно-заповідного фонду, екологічних, соціальних та економічних вимог щодо розвитку території) та індикатори розвитку території.
Прийняття Генерального плану міста та іншої містобудівної документації здійснюється з урахуванням думки територіальної громади               у порядку, передбаченому чинним законодавством України у сфері містобудівної діяльності.

Стаття 11. Взаємовідносини територіальної громади з іншими територіальними громадами
1. Взаємовідносини територіальної громади, її органів і посадових осіб з іншими територіальними громадами, їхніми органами і посадовими особами здійснюються на принципах добросусідства, партнерства та взаємної вигоди.
2. З метою налагодження взаємовідносин, реалізації спільних проєктів між територіальною громадою та іншими територіальними громадами можуть укладатися відповідні договори.
3. Співробітництво територіальних громад здійснюється у порядку, визначеному законодавством України.
4. Територіальна громада може об’єднуватися з іншими територіальними громадами в порядку, визначеному законом.

Стаття 12. Участь в асоційованих організаціях, внутрішньодержавному та міжнародному співробітництві
1. Органи місцевого самоврядування територіальної громади з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальної громади можуть об’єднуватися в асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання.
2. Асоціаціям та іншим добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування не можуть передаватися владні повноваження органів місцевого самоврядування територіальної громади.
3. Органи місцевого самоврядування в інтересах територіальної громади можуть брати участь у міжмуніципальній, транскордонній та міжнародній співпраці, організовувати співробітництво з міжнародними організаціями у різних сферах суспільного життя, здійснюють заходи, спрямовані на встановлення та розвиток взаємовигідних відносин з відповідними органами публічної влади, та укладають необхідні угоди.
4. Співпраця територіальної громади з іншими територіальними громадами, асоціаціями органів місцевого самоврядування та їх добровільними об’єднаннями, міжнародними організаціями тощо реалізується через обмін офіційними делегаціями, проведення спільних заходів, реалізацію спільних проєктів, а також іншими передбаченими актами законодавства України способами.
5. Територіальна громада підтримує та розвиває дружні зв’язки з вихідцями із Одеси в інших містах України та світу.
6. Місто Одеса може мати у межах однієї держави, як правило, одне місто-побратим та декілька міст-партнерів. 
Рішення про встановлення або припинення партнерських або побратимських відносин з українськими або зарубіжними містами приймає міська рада.
7. Міська рада може створювати представництва в містах-побратимах.
8. У встановленому міською радою порядку можуть відбиратися амбасадори міста Одеси, які з метою формування й покращення іміджу та престижу міста Одеси сприяють розвитку інформаційної, економічної та культурної співпраці, розповсюджують ідеї інвестиційних стратегій міста серед іноземних партнерів за кордоном.



РОЗДІЛ III
СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ ОДЕСІ

Стаття 13. Система місцевого самоврядування у місті Одесі
1. Систему місцевого самоврядування у місті Одесі становлять:
1) Одеська міська територіальна громада;
2) Одеська міська рада;
3) Одеський міський голова;
4) Виконавчий комітет Одеської міської ради;
5) інші виконавчі органи Одеської міської ради;
6) органи самоорганізації населення.
Спільні інтереси територіальної громади м. Одеси та інших територіальних громад Одеського району та Одеської області представляють Одеська районна рада та Одеська обласна рада.

Стаття 14. Міська рада 
1. Міська рада є постійно діючим представницьким органом місцевого самоврядування, який представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України.
2. Міська рада обирається територіальною громадою на засадах, визначених Конституцією України, у порядку, встановленому Виборчим кодексом України.
3. На першому пленарному засіданні першої сесії новообраної міської ради депутати, повноваження яких визнані, приносять присягу наступного змісту:
«Я, волею Одеської міської територіальної громади обраний(на) депутатом Одеської міської ради, присягаю дотримуватися Конституції і законів України, охороняти і відстоювати права та законні інтереси територіальної громади, діяти лише в інтересах територіальної громади, не використовувати депутатський мандат в особистих цілях, сприяти всебічному розвитку міста Одеси, підтверджувати його авторитет в Україні і світі».
Присягу проголошує найстарший за віком депутат, після чого депутати скріплюють текст присяги своїми підписами.
Депутати, повноваження яких визнані на подальших сесіях міської ради, приносять присягу шляхом скріплення її тексту своїм підписом в день набуття повноважень.
4. Міська рада представляє територіальну громаду у відносинах з іншими органами місцевого самоврядування, органами державної влади, органами самоорганізації населення, об’єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами, міжнародними об'єднаннями та іншими суб'єктами.
5. Повноваження міської ради визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України.
6. Форми та порядок роботи міської ради визначаються законодавством України про місцеве самоврядування, Регламентом міської ради, який затверджується міською радою, та іншими актами міської ради.
7. У складі міської ради утворюються депутатські фракції та можуть утворюватися депутатські групи відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Регламенту міської ради.
8. Органами міської ради є постійні комісії та тимчасові контрольні комісії, які створюються та діють відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та актів міської ради.
9. Для організаційного, інформаційного та технічного забезпечення своєї діяльності міська рада створює підпорядкований міському голові апарат ради, координацію роботи якого здійснює секретар ради.
10. Утримання міської ради та її апарату здійснюється за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади.
11. Міська рада є юридичною особою, має власну печатку, штампи, бланки, набуває від свого імені майнові та особисті немайнові права, несе обов’язки, може бути позивачем і відповідачем у судах.

Стаття 15. Міський голова
1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади.
2. Міський голова обирається територіальною громадою на засадах, визначених Конституцією України, у порядку, передбаченому Виборчим кодексом України.
3. Міський голова представляє територіальну громаду, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.
4. Повноваження міського голови визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України.
Міський голова здійснює повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, якщо вони не віднесені законами до виключних повноважень міської ради або не віднесені відповідно до законодавства міською радою до відання її виконавчих органів.
При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами міської ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
5. Міський голова головує на засіданнях міської ради, очолює її виконавчий комітет, організує в межах, визначених законом, діяльність міської ради та її виконавчого комітету, здійснює керівництво виконавчим комітетом та спрямовує діяльність інших виконавчих органів міської ради.
6. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

Стаття 16. Виконавчий комітет міської ради
1. Виконавчий комітет міської ради (виконавчий комітет) є вищим виконавчим органом міської ради, який як колегіальний орган створюється міською радою на період її повноважень.
2. Виконавчий комітет очолює міський голова.
3. Кількісний і персональний склад виконавчого комітету затверджується міською радою за поданням міського голови.
Перший заступник, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючий справами виконавчого комітету виконують обов’язки членів виконавчого комітету на постійній основі.
До складу виконавчого комітету також за посадою входить секретар міської ради.
Інші члени виконавчого комітету виконують свої обов’язки на громадських засадах. На них не поширюється статус посадових осіб місцевого самоврядування.
4. Повноваження виконавчого комітету визначаються міською радою на підставі Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України.
Виконавчий комітет може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів міської ради.
Виконавчий комітет:
1) попередньо розглядає проєкти міських програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, прогноз місцевого бюджету, проєкт місцевого бюджету, проєкти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідній раді;
2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;
3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, а також їх посадових осіб.
5. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
6. Виконавчий комітет координує та спрямовує діяльність інших виконавчих органів міської ради.
7. Форми та порядок роботи виконавчого комітету визначаються законодавством України про місцеве самоврядування, Положенням про виконавчий комітет, яке затверджується міською радою, та Регламентом виконавчих органів міської ради, який затверджується виконавчим комітетом.
8. Утримання виконавчого комітету здійснюється за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади.
9. Виконавчий комітет є юридичною особою, має власну печатку, штампи, бланки, рахунки в органах державного казначейства, набуває від свого імені майнових та особистих немайнових прав, несе обов’язки, може бути позивачем і відповідачем у судах.

Стаття 17. Інші виконавчі органи міської ради
1. Іншими виконавчими органами міської ради (виконавчими органами) є департаменти, управління, районні адміністрації та інші утворені радою виконавчі органи.
2. Структура виконавчих органів, загальна чисельність та витрати на їх утримання затверджуються міською радою за пропозиціями міського голови.
3. Виконавчі органи створюються міською радою за поданням міського голови.
4. Повноваження виконавчих органів визначаються міською радою на підставі Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України.
5. Виконавчі органи є підконтрольними і підзвітними міській раді, підпорядкованими виконавчому комітету та міському голові, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.
6. Форми та порядок роботи виконавчих органів визначаються відповідно до законодавства України про місцеве самоврядування, а також актами виконавчого комітету та міського голови.
7. Виконавчі органи міської ради, які є юридичними особами, мають власну печатку, штампи, бланки, рахунки в органах державного казначейства, набувають від свого імені майнових та особистих немайнових прав та несуть обов’язки, можуть бути позивачами і відповідачами в судах.

Стаття 18. Взаємодія міської ради з міським головою та виконавчими органами ради
1. Міська рада взаємодіє з міським головою на засадах законності, відкритості, взаємної поваги, поєднання місцевих і державних інтересів, спільного визначення пріоритетів міського розвитку.
2. Міська рада взаємодіє з виконавчим комітетом та іншими виконавчими органами міської ради на засадах законності, відкритості, взаємної поваги, поєднання місцевих і державних інтересів, пріоритету рішень міської ради, підконтрольності та підзвітності виконавчих органів міській раді, координації галузевих та функціональних напрямів діяльності.
3. Взаємодія міської ради з міським головою, виконавчим комітетом та іншими виконавчими органами міської ради здійснюється шляхом застосування широкого кола організаційних та правових форм співробітництва за участю секретаря міської ради, депутатських фракцій та груп, постійних комісій, тимчасових контрольних комісій, інших органів ради та окремих депутатів.
4. Міський голова звітує перед міською радою про діяльність виконавчого комітету та інших виконавчих органів міської ради відповідно до чинного законодавства.
5. Міська рада, міський голова та виконавчі органи міської ради діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

Стаття 19. Органи самоорганізації населення
1. Органи самоорганізації населення є однією із форм участі членів територіальної громади у вирішенні окремих питань місцевого значення, представницькими органами, що створюються членами територіальної громади, які на законних підставах проживають на певній частині території міста, для вирішення таких завдань:
а) створення умов для участі жителів у вирішенні окремих питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;
б) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;
в) участі в реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території міста, інших місцевих програм.
2. Органами самоорганізації населення є будинкові (у межах території будинку, кількох будинків, житлового комплексу), вуличні (у межах території кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими провулками в місцях індивідуальної забудови), квартальні комітети (у межах території кварталу), комітети мікрорайонів (у межах території мікрорайону або житлово-експлуатаційної організації).
На одній і тій самій території не можуть одночасно функціонувати два і більше органів самоорганізації населення одного рівня.
3. Органи самоорганізації населення утворюються за ініціативою жителів за дозволом міської ради.
4. Порядок створення, легалізації та діяльності органів самоорганізації населення визначаються Законом України «Про органи самоорганізації населення», іншими законодавчими актами України, цим Статутом, актами міської ради, виконавчого комітету, міського голови, а також Положенням про орган самоорганізації населення, затвердженим у встановленому законом порядку зборами (конференцією) жителів, та іншими рішеннями зборів (конференції) жителів за місцем проживання, які обрали відповідні органи самоорганізації населення.
5. Органи самоорганізації населення, легалізовані шляхом реєстрації Виконавчим комітетом Одеської міської ради, є юридичними особами і мають права, передбачені Законом України «Про органи самоорганізації населення» та Положенням про органи самоорганізації населення, яке затверджується міською радою.

Стаття 20. Взаємодія міської ради та виконавчих органів міської ради з органами самоорганізації населення
1. Міська рада відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення» може наділяти органи самоорганізації населення повноваженнями, передбаченими статтею 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», а також делегувати їм за згодою загальних зборів (конференції) жителів відповідної території частину власних повноважень з одночасною передачею їм фінансів і майна, необхідних для здійснення цих повноважень.
2. Міська рада та її виконавчі органи здійснюють у межах, визначених чинним законодавством, контроль за реалізацією повноважень органами самоорганізації населення, виконанням розпоряджень міського голови, рішень міської ради, її виконавчого комітету.
Уповноважений виконавчий орган міської ради здійснює координацію взаємодії міської ради та її виконавчих органів з органами самоорганізації населення та контроль за фінансовою діяльністю органів самоорганізації населення й використанням фінансів і майна, переданих органам самоорганізації населення для реалізації делегованих повноважень.
3. У разі невиконання рішень міської ради, її виконавчого комітету повноваження органу самоорганізації населення можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради, що тягне за собою припинення діяльності цього органу.
4. Органи самоорганізації населення взаємодіють з депутатами міської ради, виконавчими органами міської ради, посадовими особами місцевого самоврядування та в межах своїх повноважень надають їм інформацію, необхідну для реалізації покладених на них функцій.
5. Виконавчі органи міської ради сприяють залученню до співпраці з органами самоорганізації населення представників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, які розміщуються та здійснюють діяльність на території відповідних органів самоорганізації населення.
6. Орган самоорганізації населення з питань, віднесених до його повноважень, може приймати рішення організаційно-розпорядчого характеру.
Рішення органу самоорганізації населення, що не відповідають чинному законодавству або прийняті з питань, не віднесених до його повноважень, зупиняються міською радою з одночасним зверненням до суду про скасування такого рішення.





РОЗДІЛ IV
ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ЗДІЙСНЕННІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 21. Форми безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення
1. Формами безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення є:
1)	місцеві вибори;
2)	місцевий референдум;
3)	загальні збори громадян за місцем проживання;
4)	місцеві ініціативи;
5)	звернення громадян до органів і посадових осіб місцевого самоврядування, у тому числі у форматі електронної петиції;
6)	громадські обговорення (громадські слухання, консультації з громадськістю, інші форми громадських обговорень, визначені у законодавстві);
7)	участь у консультативно-дорадчих органах, утворених при органах місцевого самоврядування;
8)	участь у роботі контрольно-наглядових органів юридичних осіб публічного права, утворених за рішенням  міської ради;
9)	участь у розподілі коштів місцевого бюджету через створення проєктів для покращення розвитку територіальної громади та/або голосування за них (громадський бюджет);
10)	участь у створенні та діяльності органів самоорганізації населення;
11)	інші форми участі, передбачені законодавством.
2. Можливість використання особою певної форми участі у вирішенні питань місцевого значення визначається Конституцією, законами України, цим Статутом та іншими актами міської ради, виконавчого комітету та міського голови.

Стаття 22. Місцеві вибори та референдум
1. Територіальна громада на основі загального прямого виборчого права шляхом таємного голосування обирає міську раду та міського голову.
2. Територіальна громада може винести на місцевий референдум будь-яке питання, віднесене Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування.
Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими для виконання на відповідній території.
3. Порядок організації, проведення місцевих виборів та референдуму визначається законодавством України.



Стаття 23. Загальні збори громадян за місцем проживання
1. Загальні збори громадян за місцем проживання (далі – загальні збори) – це зібрання всіх чи частини громадян за місцем їх проживання в територіальній громаді для вирішення питань місцевого значення.
Загальні збори можуть скликатись у будинку (кількох будинках), житловому(вих) комплексі(сах), на вулиці(цях), у кварталі(лах), мікрорайоні(нах), районах чи інших територіальних утвореннях для обговорення та прийняття рішень з питань місцевого значення, що безпосередньо стосуються території, на якій проводяться такі збори.
2. У загальних зборах з правом вирішального голосу можуть брати участь дієздатні громадяни, які досягли 18-річного віку та місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстроване / задеклароване на території, на якій проводяться відповідні загальні збори. 
Інші особи можуть брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу. Особа, яка бере участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу, може висловлювати свою позицію з питань місцевого значення без участі в голосуванні. 
3. На загальні збори можуть бути запрошені міський голова, депутати міської ради, інші посадові особи органів місцевого самоврядування територіальної громади, представники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об’єднань, органів самоорганізації населення, організацій співвласників багатоквартирних будинків та інші особи. 
4. Загальні збори призначаються у зручний для їх учасників час,                 як правило, у неробочі дні (субота, неділя) або позаробочий час.
5. На розгляд загальним зборам виносяться питання місцевого значення, що безпосередньо стосуються території, на якій проводяться відповідні збори:
1) обговорення питань, віднесених Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування, а також питань місцевого значення, що стосуються інтересів мешканців відповідної території, із виробленням спільної позиції та пропозицій до відповідних органів і посадових осіб;
2) обговорення проєктів актів органів місцевого самоврядування територіальної громади;
3) надання звернень до органів місцевого самоврядування, органів державної влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності з питань, які є важливими для забезпечення інтересів територіальної громади в межах відповідної території;
4) обговорення питань та/або внесення пропозицій щодо використання коштів місцевого бюджету;
5) прийняття рішення про залучення коштів жителів відповідної території для фінансування разових цільових заходів соціально-побутового характеру на засадах добровільного самооподаткування;
6) отримання від органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб інформації про стан навколишнього природного середовища, про заходи, що вживаються з метою його збереження та поліпшення, у порядку, визначеному чинним законодавством України;
7) обговорення та внесення органам місцевого самоврядування пропозицій щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на відповідній території територіальної громади;
8) прийняття рішень щодо створення, діяльності та припинення діяльності органів самоорганізації населення у спосіб, визначений актами законодавства;
9) обговорення питань, пов’язаних із залученням населення до ліквідації наслідків аварії чи стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій, сприяння органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування            у проведенні робіт з ліквідації їх наслідків;
10) розгляд інших питань місцевого значення, які безпосередньо стосуються інтересів мешканців відповідної території.
6. Загальні збори можуть скликатися міським головою, міською радою, депутатами міської ради, органами самоорганізації населення, об’єднаннями співвласників багатоквартирного будинку, сфера компетенції яких розповсюджується на відповідну територію, а також безпосередньо мешканцями відповідних територій, які відповідно до Статуту можуть брати участь у загальних зборах з правом вирішального голосу.
6.1. Ініціювання загальних зборів міським головою здійснюється шляхом видання ним розпорядження, а міською радою – шляхом прийняття нею рішення, у яких визначаються дата, час і місце проведення загальних зборів, територія, на якій проводяться відповідні загальні збори, питання, що виносяться на їх розгляд, перелік запрошених осіб, а також інші необхідні          для організації відповідних загальних зборів інформація та/або доручення. 
Такі акти спрямовуються до відповідної районної адміністрації міської ради з метою подальшої організації підготовки та проведення загальних зборів.
6.2. Ініціювання загальних зборів депутатами міської ради здійснюється шляхом надіслання відповідній районній адміністрації міської ради повідомлення, яке містить інформацію про дату, час і місце проведення загальних зборів, територію, на якій проводяться відповідні загальні збори, питання, що виносяться на їх розгляд, перелік запрошених осіб, на підставі якого районна адміністрація міської ради вживає заходів, необхідних для сприяння в організації підготовки та проведення загальних зборів.
6.3. Ініціювання загальних зборів органами самоорганізації населення, об’єднаннями співвласників багатоквартирного будинку, сфера компетенції яких розповсюджується на відповідну територію, здійснюється на підставі рішень, прийнятих ними у порядку, встановленому в актах, які регулюють їх діяльність (положення, статут тощо).
Після прийняття такого рішення орган самоорганізації населення, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку надає до відповідної районної адміністрації міської ради для сприяння в організації та підготовці загальних зборів повідомлення про намір провести загальні збори, в якому зазначається дата, час і місце проведення загальних зборів, територія, на якій проводяться відповідні загальні збори, питання, що виносяться на їх розгляд, перелік запрошених осіб та контактні дані відповідальної за їх проведення особи (прізвище, ім’я, по батькові, адреса місця проживання, телефон, електронна пошта).
До повідомлення додаються належним чином засвідчені копії рішення щодо ініціювання проведення загальних зборів, а також документа, який визначає порядок прийняття рішень відповідним суб’єктом (положення, статут тощо).
6.4. Ініціювання загальних зборів безпосередньо мешканцями відповідних територій здійснюється ініціативною групою у кількості не менше 10 осіб, що мають право участі у проведенні загальних зборів на відповідній території з правом вирішального голосу, або не менше третини від загальної кількості громадян, які проживають у відповідному територіальному утворенні та мають право участі у загальних зборах з правом вирішального голосу (у випадку, якщо така одна третина мешканців становить менше ніж 10 осіб).
Для сприяння в організації та підготовці загальних зборів ініціативна група надсилає до відповідної районної адміністрації міської ради підписане всіма учасниками ініціативної групи повідомлення про намір провести загальні збори, що містить інформацію про дату, час і місце проведення загальних зборів, територію, на якій проводяться відповідні загальні збори, питання, що виносяться на їх розгляд, перелік запрошених осіб, контактні дані всіх членів ініціативної групи (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса зареєстрованого / задекларованого місця проживання, телефон), а також контактні дані особи, відповідальної за проведення загальних зборів (члена ініціативної групи). 
До повідомлення додаються копії документів, які відповідно до вимог законодавства України посвідчують особу та громадянство України та місце проживання всіх членів ініціативної групи, а також згода кожного члена ініціативної групи на обробку персональних даних у межах, необхідних для організації та проведення загальних зборів.
6.5. Загальні збори з питань прийняття рішень щодо створення, діяльності та припинення діяльності органів самоорганізації населення у спосіб, визначений актами законодавства, ініціюються та проводяться у порядку, передбаченому законодавством України та Положенням  про органи самоорганізації населення у м. Одесі, затвердженим рішенням міської ради.
7. Повідомлення про намір провести загальні збори має бути надано до районної адміністрації міської ради не пізніше ніж за 14 днів до дати проведення загальних зборів.
8. Районна адміністрація міської ради повідомляє ініціатора проведення загальних зборів про неможливість їх проведення у випадку, якщо повідомлення про їх проведення подано з порушенням встановленого порядку, якщо особа відповідно до Статуту не може бути ініціатором загальних зборів, зокрема у випадку, якщо із повідомленням про скликання загальних зборів звернулась недостатня кількість членів ініціативної групи, а також якщо питання, винесені на розгляд загальним зборам, суперечать Конституції та законам України.
9. Рішення про скликання загальних зборів доводиться ініціаторами їх скликання до відома громадян, які проживають на відповідній території,               не пізніше ніж за сім днів до їх проведення із зазначенням часу, місця їх проведення, питань, що виносяться на обговорення, інформації про ініціатора загальних зборів та контактів, за якими можна отримати додаткову інформацію з питання проведення загальних зборів. 
Районна адміністрація міської ради, до якої надійшло повідомлення про проведення загальних зборів, забезпечує оприлюднення оголошення про їх проведення на офіційному сайті міської ради протягом двох днів з моменту надходження такого повідомлення, але не пізніше ніж за сім днів до дати їх проведення.
Не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів районна адміністрація міської ради, до якої надійшло повідомлення про проведення загальних зборів, також оприлюднює на офіційному сайті міської ради інформацію про кількість осіб віком від 18 років, місце проживання яких зареєстровано / задекларовано на території, на якій планується проведення відповідних загальних зборів.
10. Підготовка та проведення загальних зборів здійснюється їх ініціатором за сприяння відповідної районної адміністрації міської ради. Матеріальне забезпечення проведення загальних зборів, зокрема забезпечення приміщенням для їх проведення, покладається на ініціатора загальних зборів.   
Підготовка та проведення загальних зборів, ініціатором яких є міська рада чи міський голова, здійснюється відповідною районною адміністрацією міської ради.
11. До початку загальних зборів проводиться реєстрація їх учасників. Реєстраційні списки складаються окремо для осіб, які мають право брати участь у загальних зборах з правом вирішального голосу, та осіб, які братимуть участь у відповідних зборах з правом дорадчого голосу чи будуть присутні під час їх проведення.
Для реєстрації учаснику необхідно пред’явити документ(и), що відповідно до вимог чинного законодавства посвідчує(ють) особу та її місце проживання.
У списку учасників загальних зборів зазначаються прізвища, імена,                   по батькові учасників, дати їх народження, зареєстроване та фактичне місце проживання, контактний номер телефону, дані про які засвідчуються особистим підписом кожного учасника.
Усі фізичні особи, які беруть участь у загальних зборах, надають згоду на обробку наданих ними персональних даних у межах та у спосіб, що необхідні для організації і проведення загальних зборів. 
Відмова від надання документів, що відповідно до вимог чинного законодавства посвідчують особу та її місце проживання, або відмова від надання згоди на обробку персональних даних є підставою для недопуску особи до участі у загальних зборах, у тому числі з правом дорадчого голосу.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах з правом вирішального голосу, при реєстрації отримують ухвальні мандати, які обов’язково використовують для голосування на загальних зборах, про що робиться відмітка у реєстраційному списку.
12. Під час проведення загальних зборів обов’язковою є участь ініціатора загальних зборів чи його уповноваженого(них) представника(ків),                 а також представника(ків) відповідної районної адміністрації міської ради.
Доступ представників засобів масової інформації на загальні збори є відкритим.
На період дії карантину чи інших особливих періодів допуск до загальних зборів всіх, без винятку, осіб здійснюється з урахуванням обмежувальних заходів, встановлених відповідно до чинного законодавства України.
13. Загальні збори є правомочними за умови присутності на них більше половини громадян, які проживають на відповідній території і можуть брати участь у зборах з правом вирішального голосу.
Перед початком або у ході проведення зборів ініціатори можуть перерахувати загальну кількість присутніх учасників зборів, про що зазначається у протоколі загальних зборів. У разі, якщо кількість присутніх учасників відрізняється від кількості зареєстрованих учасників більше                   ніж на 10 відсотків, проводиться повторна реєстрація.
14. Загальні збори відкриваються та проводяться під головуванням ініціатора зборів чи визначеної ним уповноваженої особи, яка повідомляє учасників про питання, що виносяться на обговорення на зборах, кількість зареєстрованих та присутніх учасників, запрошених осіб.
Головуючий організовує вибори секретаря та лічильної комісії.
Лічильна комісія обирається у складі не менше трьох осіб, які здійснюють підрахунок голосів та контроль за використанням мандатів для голосування.
Секретар та лічильна комісія обираються більшістю голосів від загальної кількості зареєстрованих учасників, які мають право вирішального голосу.
На початку загальних зборів шляхом голосування більшістю голосів учасників з правом вирішального голосу затверджуються регламент проведення загальних зборів та їх порядок денний, який включає питання, що містилися в оголошенні про проведення загальних зборів, а також інші питання, що вносяться за пропозицією учасників, за умови їх підтримки більшістю голосів учасників з правом вирішального голосу.
На загальних зборах не допускається розгляд питань, які не було внесено до порядку денного.
15. Головуючий на загальних зборах оголошує питання, які виносяться на розгляд загальним зборам, веде загальні збори та підтримує під час їх проведення належну дисципліну і порядок, надає слово для виступів та оголошує підсумки голосування на підставі даних лічильної комісії, виконує інші функції з проведення загальних зборів.
Учасники загальних зборів повинні дотримуватися порядку їх проведення та норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань.
У випадку порушення цієї вимоги за пропозицією головуючого на загальних зборах більшістю голосів від зареєстрованих учасників з правом вирішального голосу може прийматися рішення про позбавлення учасника права виступати або про видалення порушника з місця, де проводяться загальні збори.
16. Рішення загальних зборів приймаються шляхом відкритого чи таємного голосування більшістю голосів їх зареєстрованих учасників, які мають право вирішального голосу, та оформлюються у протоколі загальних зборів.
Відкрите голосування на загальних зборах здійснюється шляхом підняття ухвальних мандатів.
17. Хід зборів фіксується секретарем зборів у протоколі, до якого заносяться такі дані:
- дата, час  і місце проведення загальних зборів;
- територія проведення загальних зборів;
- кількість зареєстрованих учасників загальних зборів з правом вирішального голосу, 
- кількість зареєстрованих учасників загальних зборів з правом дорадчого голосу;
- посада (за наявності), прізвище та ініціали головуючого та секретаря зборів;
- порядок денний зборів;
- основний зміст доповідей, співдоповідей, питань, відповідей, виступів при обговоренні;
- зміст пропозицій щодо рішень зборів;
- результати голосування;
- зміст прийнятих рішень.
Списки учасників загальних зборів додаються до протоколу та є його невід’ємною частиною. 
Протокол підписується головуючим на загальних зборах та їх секретарем у двох примірниках, один з яких зберігається у ініціатора загальних зборів, а другий разом з копіями списків зареєстрованих учасників загальних зборів протягом п’яти днів надається секретарем загальних зборів до відповідної районної адміністрації міської ради.
Якщо на загальних зборах прийняті рішення, зміст яких передбачає їх надання та/або звернення до відповідних органів влади, підприємств, установ, організацій тощо, головуючим на загальних зборах і секретарем складаються та підписуються додаткові примірники протоколу, кількість яких дорівнює кількості таких органів, підприємств, установ, організацій тощо, які протягом десяти робочих днів разом із копіями списків зареєстрованих учасників загальних зборів надсилаються секретарем до відповідних осіб.
Прийняті рішення доводяться до відома осіб, яких вони стосуються.
18. Рішення загальних зборів враховуються органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами в їхній діяльності. 
19. Рішення загальних зборів мають бути розглянуті органом чи особою, яким вони адресовані, протягом одного місяця. Про результати такого розгляду протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення інформується головуючий на відповідних загальних зборах. Головуючий на загальних зборах або секретар мають право брати участь у розгляді рішень загальних зборів з правом дорадчого голосу з відповідного питання. 
20. Рішення загальних зборів, прийняті з порушенням встановленої процедури, не підлягають розгляду.
21. Органи місцевого самоврядування також оприлюднюють рішення, прийняті за результатом розгляду пропозицій, викладених у рішеннях загальних зборів, на офіційному сайті міської ради.

Стаття 24. Місцеві ініціативи
1. Місцева ініціатива – це форма участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого самоврядування шляхом ініціювання розгляду в міській раді будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування. 
Не можуть бути предметом місцевої ініціативи пропозиції, що суперечать Конституції та законам України, не належать до повноважень міської ради, а також пропозиції, реалізація яких може вплинути на інтереси територій поза межами територіальної громади.
2. Місцева ініціатива може бути внесена до міської ради в порядку, визначеному цим Статутом, членами територіальної громади, які є дієздатними, досягли 18 років та місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстроване / задеклароване на території міста Одеси.
3. Ініціатором внесення місцевої ініціативи на розгляд міській раді є ініціативна група з питань місцевої ініціативи (далі – ініціативна група), яка складається із членів територіальної громади, які мають право внесення місцевої ініціативи, у кількості не менше 10 осіб.
Внесення місцевої ініціативи здійснюється ініціативною групою, яка зібрала на підтримку місцевої ініціативи не менше 1 000 підписів членів територіальної громади, які мають право внесення місцевої ініціативи.
4. Ініціативна група формулює місцеву ініціативу у вигляді проєкту рішення щодо вирішення питання, яке належить до відання міської ради,               з метою подальшої організації збору підписів жителів територіальної громади на її підтримку.
5. З метою організації збору підписів членів територіальної громади на підтримку місцевої ініціативи ініціативна група надає до міської ради повідомлення про намір внести на розгляд міській раді питання у порядку місцевої ініціативи, в якому обов’язково зазначаються:
- назва питання, що пропонується внести на розгляд міській раді              у порядку місцевої ініціативи;
- інформація про всіх членів ініціативної групи (прізвище, ім'я,                    по батькові, дата народження, адреса зареєстрованого / задекларованого місця проживання, дані щодо документів, які відповідно до вимог законодавства України посвідчують особу та громадянство України, місце проживання особи, контактний номер телефону, електронна пошта);
- інформація про уповноважену особу ініціативної групи (одного з її членів), з якою має відбуватися взаємодія з питання місцевої ініціативи, зокрема листування, та яка від імені ініціативної групи матиме можливість доповідати з питання місцевої ініціативи під час її розгляду міською радою та її органами;
- спосіб, у який передбачається збір підписів на підтримку місцевої ініціативи (з використанням підписних листів або за допомогою електронного ресурсу).
Повідомлення підписується всіма членами ініціативної групи.
До повідомлення додаються:
- проєкт рішення міської ради, підготовлений у порядку місцевої ініціативи (друкований та електронний варіанти);
- пояснювальна записка до проєкту рішення (друкований та електронний варіанти);
- інші інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що порушуються шляхом місцевої ініціативи (за потреби);
- копії документів, які відповідно до вимог законодавства України посвідчують особу та громадянство України, а також місце проживання кожного із членів ініціативної групи;
- згода на обробку персональних даних всіх членів ініціативної групи.
6. Секретар міської ради організовує перевірку поданого повідомлення на предмет належності порушеного питання до повноважень міської ради,  відповідності поданого повідомлення встановленим у Статуті вимогам щодо його подачі (повнота поданих документів та інформації, зазначеної у повідомленні, дотримання вимог щодо кількісного складу ініціативної групи та наявності відповідних повноважень у членів ініціативної групи), а також на предмет можливості повторного розгляду місцевої ініціативи, якщо місцева ініціатива з порушеного питання раніше вже розглядалася міською радою. 
7. Про результати проведеної перевірки секретар не пізніше ніж через 10 робочих днів повідомляє уповноважену ініціативною групою особу шляхом надсилання листа засобами поштового зв’язку та за допомогою електронної пошти, що містить одне із таких повідомлень:
	про надання зразка підписного листа для подальшої організації збору підписів на її підтримку (у випадку визначення ініціативною групою способу збору підписів на підтримку місцевої ініціативи з використанням підписних листів) або про надання внесеного на розгляд міській раді питання у порядку місцевої ініціативи для подальшої організації збору підписів на її підтримку за допомогою електронного ресурсу (у випадку визначення ініціативною групою способу збору підписів на підтримку місцевої ініціативи за допомогою електронного ресурсу);

про невідповідність поданого повідомлення встановленим вимогам з визначенням однієї з передбачених у частині 6 цієї статті причин такої невідповідності та повернення поданих матеріалів.
8. Недоліки, зазначені у повідомленні секретаря міської ради, можуть бути виправлені протягом 15 робочих днів з дня їх отримання уповноваженою ініціативною групою особою. У разі неусунення недоліків у визначений строк місцева ініціатива вважається такою, що не була подана.
9. Якщо подане повідомлення про намір внести на розгляд міській раді питання у порядку місцевої ініціативи відповідає встановленим вимогам, секретар:
- у випадку визначення ініціативною групою способу збору підписів на підтримку місцевої ініціативи з використанням підписних листів – забезпечує оприлюднення на офіційному сайті міської ради проєкту рішення, підготовленого у порядку місцевої ініціативи, пояснювальної записки до нього, прізвищ, імен та по батькові членів ініціативної групи, а також інформації щодо початку збору підписів на підтримку відповідної місцевої ініціативи з використанням підписних листів та строку такого збору;
- у випадку визначення ініціативною групою способу збору підписів на підтримку місцевої ініціативи за допомогою електронного ресурсу – спрямовує подані документи до виконавчого органу міської ради, до сфери компетенції якого належить впровадження та функціонування інформаційних технологій, для вжиття організаційно-технічних заходів з метою розміщення місцевої ініціативи на електронному ресурсі та початку збору підписів на підтримку відповідної місцевої ініціативи, а також забезпечує оприлюднення на офіційному сайті міської ради інформації про запланований збір підписів на підтримку місцевої ініціативи, період його проведення, даних щодо електронного ресурсу, з використанням якого відбуватиметься збір підписів на підтримку місцевої ініціативи, прізвищ, імен та по батькові членів ініціативної групи з розміщенням відповідного проєкту рішення та пояснювальної записки до нього.
10. Якщо збір підписів на підтримку місцевої ініціативи планується здійснювати за допомогою електронного ресурсу, повідомлення про намір внести на розгляд міській раді питання у порядку місцевої ініціативи за бажанням ініціативної групи може бути подане в електронному вигляді безпосередньо через електронний ресурс, за допомогою якого здійснюватиметься збір підписів на її підтримку.
Повідомлення у такому разі має містити всю інформацію, передбачену цим Статутом для його подачі у письмовому вигляді, та бути підтриманим через електронний ресурс ініціативною групою, зазначеною у такому повідомленні.
Якщо розміщене на електронному ресурсі повідомлення не буде підтримано всіма заявленими членами ініціативної групи, повідомлення вважається таким, що не було внесене.
Перевірка такого повідомлення у порядку, передбаченому частиною 6 цієї статті, забезпечується секретарем міської ради на підставі інформації виконавчого органу міської ради, до сфери компетенції якого належить впровадження та функціонування інформаційних технологій, яка надсилається ним секретарю міської ради протягом двох робочих днів з моменту підтримки розміщеного на електронному ресурсі повідомлення заявленою ініціативною групою.
Результати перевірки повідомляються уповноваженій ініціативною групою особі шляхом надсилання листа електронною поштою, що містить  одне з таких повідомлень:
	про початок збору підписів на підтримку місцевої ініціативи за допомогою електронного ресурсу;

про невідповідність поданого повідомлення встановленим вимогам з визначенням однієї з передбачених у частині 6 цієї статті причин такої невідповідності.

Стаття 25. Порядок збору підписів на підтримку місцевої ініціативи та її внесення на розгляд міській раді
Збір підписів на підтримку місцевої ініціативи з використанням підписних листів та порядок її внесення на розгляд міській раді.
	Збір підписів на підтримку місцевої ініціативи з використанням підписних листів здійснюється ініціативною групою на підписних листах, які мають відповідати зразку, наданому секретарем міської ради.
Строк збору підписів на підтримку місцевої ініціативи, що вноситься до міської ради, не може перевищувати трьох місяців, а з питань внесення змін до Статуту – шести місяців з моменту отримання уповноваженою ініціативною групою особою зразка підписного листа.
Члени ініціативної групи, які збирають підписи на підтримку місцевої ініціативи, зобов’язані ознайомити кожного члена територіальної громади, якому пропонується підтримати місцеву ініціативу, з повним текстом відповідного проєкту рішення, що має відповідати редакції, яка надсилалась разом із повідомленням про намір внести на розгляд міській раді питання у порядку місцевої ініціативи та оприлюднена на офіційному сайті міської ради, а також перевірити документи, які посвідчують відповідність вимогам, що висуваються до осіб, які мають право внесення місцевої ініціативи (належність до громадянства України, зареєстроване / задеклароване місце проживання на території міста Одеси, вік від 18 років).
З метою підтримки місцевої ініціативи член територіальної громади, який має право внесення місцевої ініціативи, має особисто зазначити у підписному листі інформацію про прізвище, ім'я, по батькові, адресу зареєстрованого / задекларованого місця проживання на території міста Одеси, дату народження, контактний номер телефону, скріпити її особистим підписом та зазначити дату поставлення підпису.
Ставлячи підпис на підтримку місцевої ініціативи, особа надає згоду на обробку наданих нею персональних даних у межах та спосіб, що необхідні для реалізації місцевої ініціативи, про що має бути здійснено застережний запис на кожному підписному листі.
	На зворотному боці підписного листа мають бути викладені назва та текст проєкту рішення, що вноситься у порядку місцевої ініціативи. 

Якщо повний текст проєкту рішення неможливо викласти на зворотному боці підписного листа, на ньому викладається доступна для викладення його частина, а у підписному листі зазначається застереження про ознайомлення особою, яка віддає підпис на підтримку місцевої ініціативи, з повним текстом проєкту рішення.
1.6. Кожний підписний лист скріпляється підписом члена ініціативної групи, який забезпечує збір відповідних підписів, із зазначенням його прізвища, ім'я та по батькові.
1.7. Оформлені відповідно до цього Статуту підписні листи на підтримку місцевої ініціативи мають бути надані уповноваженою ініціативною групою особою секретарю міської ради протягом встановленого у цій статті строку збору підписів на її підтримку.
Якщо протягом встановленого для збору підписів строку до секретаря міської ради не надійде підписних листів, місцева ініціатива вважається такою, що не була подана.
1.8. Отримавши підписні листи, секретар міської ради організовує перевірку на предмет їх достовірності та дотримання вимог, встановлених цим Статутом.
1.9. Під час перевірки підписних листів не враховуються підписи, подані:
	особами, які не мають права внесення місцевої ініціативи;

особами, які зазначили недостовірні дані;
особами, щодо яких у підписних листах зазначено не всі необхідні дані; 
на підписних листах, які оформлені з порушенням цієї статті, зокрема не відповідають зразку підписного листа, не містять підпису члена ініціативної групи, який забезпечує збір відповідних підписів, не містять проєкту рішення на зворотному боці або його текст не відповідає редакції, яка надавалась разом з повідомленням про намір внести на розгляд міській раді питання у порядку місцевої ініціативи та оприлюднена на офіційному сайті міської ради; 
однією й тією самою особою більше ніж один раз (враховується лише один підпис);
особами, які під час перевірки не підтвердили, що особисто проставляли свій підпис у підписному листі, або якщо існують інші обставини, які вказують на недостовірність такого підпису.
1.10. За результатом проведеної перевірки секретар міської ради протягом 20 робочих днів повідомляє уповноважену ініціативною групою особу про реєстрацію місцевої ініціативи або надає вмотивовану відмову у її реєстрації.
Підставою для відмови у реєстрації може бути недостатня кількість підписів на підтримку місцевої ініціативи, в тому числі з урахуванням підписів, які не були враховані під час проведення перевірки, із наведенням підстав такого неврахування.
У разі відмови у реєстрації місцевої ініціативи секретар міської ради повертає уповноваженій ініціативною групою особі подані підписні листи.
1.11. Ініціативна група може протягом п’яти робочих днів виправити виявлені порушення та повторно подати підписні листи секретареві міської ради. У разі, якщо ініціативна група у п’ятиденний строк не усуває виявлені порушення або не надає підписні листи, місцева ініціатива вважається такою, що не була подана.
1.12. Після реєстрації у встановленому порядку місцевої ініціативи секретар міської ради забезпечує внесення проєкту рішення, запропонованого місцевою ініціативою, на розгляд на найближчій сесії міської ради з урахуванням строків, необхідних для підготовки питань для їх розгляду на пленарному засіданні відповідно до Регламенту міської ради. 
2. Збір підписів на підтримку місцевої ініціативи з використанням електронного ресурсу та порядок її внесення на розгляд міській раді.
2.1. Електронний ресурс, який використовуватиметься для збору підписів на підтримку місцевої ініціативи, визначається з урахуванням наявних організаційно-технічних можливостей виконавчим органом міської ради, до сфери компетенції якого належить впровадження та функціонування інформаційних технологій, про що зазначається на офіційному сайті міської ради.
Міська рада може визначити єдиний електронний ресурс, який має використовуватися для збору підписів на підтримку місцевої ініціативи.
2.2. На підставі отриманих від секретаря міської ради документів виконавчим органом міської ради, до сфери компетенції якого належить впровадження та функціонування інформаційних технологій, протягом           5 робочих днів забезпечується розміщення на електронному ресурсі місцевої ініціативи для збору підписів на її підтримку, про що у телефонному режимі та за допомогою електронної пошти повідомляється уповноважена ініціативною групою особа, а також розміщується оголошення на офіційному сайті міської ради.
Якщо повідомлення про намір внести на розгляд міській раді питання у порядку місцевої ініціативи розміщувалось ініціатором безпосередньо на електронному ресурсі, відповідний виконавчий орган міської ради забезпечує початок збору підписів на підтримку відповідної місцевої ініціативи у день надсилання уповноваженій ініціативною групою особі повідомлення про початок збору підписів, а також оприлюднення на офіційному сайті міської ради інформації про початок збору підписів на підтримку місцевої ініціативи.
2.3. Посилання, за яким відбувається збір підписів на підтримку місцевої ініціативи, має містити проєкт рішення, що вноситься у порядку місцевої ініціативи, пояснювальну записку до нього, а також інформацію про членів ініціативної групи (прізвище, ім'я, по батькові) та строк збору підписів на підтримку відповідної місцевої ініціативи.
2.4. Строк збору підписів на підтримку місцевої ініціативи, що вноситься міській раді, не може перевищувати трьох місяців, а з питань внесення змін до Статуту – шести місяців з моменту розміщення на електронному ресурсі місцевої ініціативи для збору підписів на її підтримку.
2.5. Збір підписів на підтримку місцевої ініціативи за допомогою електронного ресурсу має передбачати механізм обов’язкової ідентифікації осіб, які віддають свої підписи на підтримку місцевої ініціативи, а також перевірки відповідності таких осіб вимогам, що висуваються до осіб, які мають право внесення місцевої ініціативи (належність до громадянства України, зареєстроване / задеклароване місце проживання на території міста Одеси, вік від 18 років).
2.6. З метою забезпечення перевірки наведених даних для реалізації голосування на підтримку місцевої ініціативи функціоналом електронного ресурсу, який застосовується для збору підписів, може передбачатися необхідність надання особами, які підтримують місцеву ініціативу, необхідних підтвердних документів в електронному форматі та/або їх отримання за згодою учасників, використовуючи електронну автентифікацію користувача у сервісі електронної автентифікації інтегрованої системи електронної ідентифікації за допомогою кваліфікованого електронного підпису (на файловому, хмарному чи інших захищених носіях), сервісу Дія.Підпис, BankID НБУ тощо.
2.7. Окремі особливості збору підписів на підтримку місцевої ініціативи з використанням електронного ресурсу можуть визначатися у розпорядженні міського голови з огляду на наявні програмно-технічні можливості та умови.
2.8. Голоси, віддані на підтримку місцевої ініціативи особами, які відповідно до цього Статуту не мають права участі у місцевій ініціативі та/або не підтвердили належними документами таке право, не враховуються у загальному підрахунку підписів на підтримку місцевої ініціативи.
2.9. Якщо після завершення встановленого для збору підписів строку місцева ініціатива, збір підписів на підтримку якої відбувався за допомогою електронного ресурсу, не набирає необхідної кількості підписів на її підтримку, місцева ініціатива вважається такою, що не була внесена.
2.10. Виконавчий орган міської ради, який забезпечував розміщення місцевої ініціативи на електронному ресурсі, після закінчення строку для збору підписів на підтримку місцевої ініціативи або після набрання місцевою ініціативою протягом встановленого строку необхідної кількості підписів спрямовує секретарю міської ради інформацію про результати збору підписів на підтримку місцевої ініціативи.
2.11. У випадку ненабрання місцевою ініціативою необхідної кількості підписів секретар на підставі отриманої від виконавчого органу міської ради інформації письмово повідомляє про це уповноважену ініціативною групою особу та повертає їй матеріали відповідної місцевої ініціативи.
Якщо повідомлення про намір внести на розгляд міській раді питання у порядку місцевої ініціативи розміщувалось ініціатором безпосередньо на електронному ресурсі, уповноваженій ініціативною групою особі надсилається відповідне повідомлення електронною поштою.
2.12. У разі набрання місцевою ініціативою необхідної кількості підписів осіб, які мають право внесення місцевої ініціативи, протягом визначеного у цій статті строку секретар міської ради забезпечує внесення проєкту рішення, запропонованого місцевою ініціативою, на розгляд на найближчій сесії міської ради з урахуванням строків, необхідних для підготовки питань для їх розгляду на пленарному засіданні відповідно до Регламенту міської ради.

Стаття 26. Порядок розгляду питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи
Розгляд питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи, відбувається відповідно до вимог чинного законодавства України та у порядку, передбаченому Регламентом міської ради. 
2. Уповноважена ініціативною групою особа обов’язково запрошується на засідання постійних комісій міської ради, які попередньо розглядають відповідне питання, а також на пленарне засідання міської ради, на якому розглядатиметься місцева ініціатива. 
Під час розгляду такого питання на сесії міської ради уповноваженій ініціативною групою особі надається слово для виступу з порушеного у порядку місцевої ініціативи питання.
3. За результатом розгляду питання, внесеного у порядку місцевої ініціативи, міська рада може:
3.1. Прийняти рішення відповідно до поданого у порядку місцевої ініціативи проєкту рішення.
3.2. Частково підтримати місцеву ініціативу, прийнявши рішення з порушеного питання з урахуванням внесення поправок до поданого у порядку місцевої ініціативи проєкту рішення чи альтернативне рішення з відповідного питання.
3.3. Надати доручення профільному виконавчому органу та/або постійній комісії міської ради доопрацювати проєкт рішення міської ради з урахуванням порушених у місцевій ініціативі питань за участю уповноваженої ініціативною групою особи.
3.4. Відхилити місцеву ініціативу з прийняттям обґрунтованого рішення.
Якщо проєкт рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи, не набрав необхідної для прийняття рішення кількості голосів, місцева ініціатива вважається відхиленою.
4. Поправки до проєкту рішення, поданого у порядку місцевої ініціативи, альтернативний проєкт рішення чи проєкт рішення про відхилення місцевої ініціативи вносяться на розгляд міській раді у встановленому Регламентом міської ради порядку особами, які наділені правом внесення на розгляд міській раді проєктів рішень.
5. Рішення, прийняте за результатами розгляду місцевої ініціативи, оприлюднюється на офіційному сайті міської ради та протягом 7 днів доводиться секретарем міської ради до відома уповноваженої ініціативною групою особи.
6. Повторне внесення на розгляд міській раді у порядку місцевої ініціативи питання, відхиленого міською радою з мотивів його невідповідності законодавству України, допускається лише за умови внесення змін до законодавства України щодо правового регулювання відповідного питання, внаслідок яких усуваються визначені під час попереднього розгляду місцевої ініціативи невідповідності, або його доопрацювання у спосіб, що усуває такі невідповідності.
Якщо місцева ініціатива відхилена міською радою з інших мотивів, повторне внесення місцевої ініціативи з того ж питання можливе не раніше ніж через один рік з моменту прийняття такого рішення міською радою.

Стаття 27. Звернення громадян та електронні петиції як особлива форма колективного звернення громадян
1. Члени територіальної громади мають право подавати індивідуальні або колективні звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
2. Члени територіальної громади мають право в установлений розпорядком роботи час особисто звертатися до цих органів, посадових осіб із зауваженнями, скаргами, пропозиціями з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, а також із заявами або клопотаннями щодо реалізації своїх законних прав та інтересів і скаргами про їх порушення у межах повноважень, визначених законодавством для органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
3. Міський голова, заступники міського голови, депутати міської ради, секретар міської ради, керуючий справами виконавчого комітету, керівники виконавчих органів, керівники комунальних підприємств, установ міської ради не рідше ніж раз на місяць проводять особистий прийом членів територіальної громади у порядку, затвердженому міським головою. 
4. Органи та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані розглядати звернення членів територіальної громади, вживати необхідних заходів та надавати на них письмові відповіді відповідно до законодавства України. Колективні звернення 200 і більше членів територіальної громади розглядаються міським головою.
5. Міська рада та міський голова створюють умови для подання звернень громадян та отримання відповідей на них за принципом організаційної єдності, який передбачає, що будь-яке звернення може спрямовуватись до єдиного виконавчого органу (структурного підрозділу) з питань звернень громадян, який скеровує його за належністю.
6. Електронна петиція є особливою формою звернень громадян та становить колективне електронне звернення членів територіальної громади до міської ради або її виконавчих органів, яке подається через сервіс подачі електронних петицій громадян, посилання на який розміщене на офіційному сайті міської ради, або сайт громадського об’єднання, що здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.
Порядок подання, оприлюднення петиції, збору підписів на її підтримку, а також її розгляду визначається міською радою.
Електронна петиція підлягає обов’язковому розгляду відповідно до встановленого порядку за умови збору на її підтримку протягом не більше          3 місяців з дня її оприлюднення 1 000 підписів членів територіальної громади.

Стаття 28. Громадські обговорення
1. Громадські обговорення є формою безпосередньої участі територіальної громади у місцевому самоврядуванні, яка спрямована на врахування пропозицій, зауважень, законних інтересів чи думки членів територіальної громади під час вирішення органами місцевого самоврядування питань, віднесених до їх компетенції.
2. Громадські обговорення можуть проводитися у формі громадських слухань, громадських консультацій чи інших передбачених у законодавстві формах.
З одного і того самого питання можуть проводитися декілька заходів громадських обговорень.
3. У разі, якщо законодавством України для вирішення окремих питань, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування, передбачене обов’язкове проведення громадських обговорень та врегульовано порядок їх проведення, такі громадські обговорення проводяться у порядку, визначеному чинним законодавством України.
Проведення громадських обговорень з питань, щодо яких законодавством України передбачене їх обов’язкове проведення, але не визначено спеціального порядку, а також з інших питань здійснюється у порядку, передбаченому цим Статутом, або в деяких випадках (зокрема, бюджетні обговорення) – у порядку, передбаченому окремими рішеннями міської ради.
	Крім випадків, передбачених законодавством України, проведення громадських обговорень є обов’язковим для прийняття органами місцевого самоврядування рішень з питань:

4.1. Затвердження Статуту територіальної громади, внесення до нього змін, крім випадків, коли такі зміни мають технічний характер, пов’язані із зміною вимог законодавства України або зміною структури органів місцевого самоврядування м. Одеси.
	Найменування та перейменування об'єктів топоніміки на території міста Одеси, увічнення пам’яті видатних осіб, подій шляхом встановлення або демонтажу на території міста пам’ятників, монументів.

4.3. Надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території м. Одеси місць чи об’єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно із діючими нормативами включає територію міста.
5. Форма громадського обговорення з того чи іншого питання визначається організатором його проведення, виходячи з передбачених у законодавстві особливостей, наявних організаційно-технічних можливостей, необхідності залучення якомога більше осіб, інтереси яких можуть зачіпатися прийняттям рішення з питання, що підлягає обговоренню, інших обставин, які впливають на оптимізацію процесу прийняття відповідних рішень органами місцевого самоврядування, а також з урахуванням карантинних обмежень або інших особливих періодів, встановлених відповідно до вимог законодавства України.

Стаття 29. Громадські слухання
1. Територіальна громада має право проводити громадські слухання –зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.
2. Громадські слухання можуть проводитися на всій території міста,            а також в її окремих територіальних утвореннях – з питань, які стосуються інтересів мешканців таких територіальних утворень.
3. У громадських слуханнях з правом вирішального голосу можуть брати участь дієздатні члени територіальної громади, місце проживання яких у встановленому законом порядку зареєстроване / задеклароване на території відповідного територіального утворення та які досягли 18 років.
У громадських слуханнях з правом дорадчого голосу можуть також брати участь представники юридичних осіб, місцезнаходження яких зареєстроване на території відповідного територіального утворення та/або  які є власниками нерухомого майна, розташованого в межах відповідної території.
4. Предметом громадських слухань можуть бути питання, віднесені до відання місцевого самоврядування.
Не можуть бути предметом громадських слухань питання, що суперечать Конституції та законодавству України.
5. Громадські слухання можуть проводитися за ініціативою територіальної громади (ініціативні громадські слухання) або у випадках, коли обов’язковість проведення громадських слухань передбачена чинним законодавством (обов’язкові громадські слухання), – за ініціативою міського голови на підставі пропозиції виконавчого органу міської ради, до сфери компетенції якого належить питання, що планується винести на обговорення на громадських слуханнях. 
6. Громадські слухання за вибором ініціатора їх проведення можуть проводитися у формі безпосередньої зустрічі або зустрічі у дистанційному режимі з використанням електронного ресурсу. 

Стаття 30. Порядок організації та підготовки ініціативних громадських слухань
1. Ініціатором проведення ініціативних громадських слухань є ініціативна група з питань громадських слухань (далі – ініціативна група), яка складається із членів територіальної громади в кількості не менше 5 осіб, що є дієздатними, досягли 18 років та місце проживання яких у встановленому законодавством порядку зареєстроване / задеклароване на території відповідного територіального утворення.
Проведення громадських слухань можливе, якщо ініціативна група протягом одного місяця зібрала на підтримку їх проведення не менше          300 підписів членів територіальної громади, які відповідно до цього Статуту мають право вирішального голосу на громадських слуханнях.
2. З метою організації збору підписів членів територіальної громади на підтримку проведення громадських слухань за ініціативою територіальної громади ініціативна група надсилає до виконавчого комітету повідомлення про намір провести громадські слухання, в якому обов’язково зазначаються:
- територія, на якій планується проведення громадських слухань;
- питання, які планується винести на обговорення на громадських слуханнях;
- інформація про всіх членів ініціативної групи (прізвище, ім’я,                    по батькові, дата народження, адреса зареєстрованого / задекларованого місця проживання, дані щодо документів, які відповідно до вимог законодавства України посвідчують особу, громадянство України та місце її проживання, контактний номер телефону, електронна пошта);
- інформація про уповноважену особу ініціативної групи (одного з її членів), з якою має відбуватися взаємодія з питання проведення громадських слухань та яка відповідатиме за організацію їх проведення;
- форма проведення громадських слухань (безпосередня зустріч або зустріч у дистанційному режимі з використанням електронного ресурсу); 
- спосіб збору підписів на підтримку проведення громадських слухань (з використанням підписних листів або за допомогою електронного ресурсу).
Повідомлення підписується всіма членами ініціативної групи.
До повідомлення додаються:
- інформація щодо питання, яке пропонується винести на обговорення на громадських слуханнях, короткий опис проблеми, що підлягає вирішенню (у паперовому та електронному варіанті);
- інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що пропонуються для обговорення на громадських слуханнях (за потреби);
- копії документів, які відповідно до вимог законодавства України посвідчують особу та громадянство України, а також місце проживання кожного із членів ініціативної групи;
- згода на обробку персональних даних всіх членів ініціативної групи.
3. Уповноважений міським головою виконавчий орган міської ради організовує перевірку поданого повідомлення на предмет віднесення порушеного питання до відання місцевого самоврядування, відповідності поданого повідомлення встановленим у Статуті вимогам щодо його подачі (повнота поданих документів та інформації, зазначеної у повідомленні, дотримання вимог щодо кількісного складу ініціативної групи, а також наявності відповідних повноважень у членів ініціативної групи).
4. Про результати проведеної перевірки уповноважений виконавчий орган міської ради не пізніше ніж через 5 робочих днів повідомляє уповноважену ініціативною групою особу шляхом надсилання листа засобами поштового зв’язку та за допомогою електронної пошти, що містить одне із таких повідомлень:
	про надання зразка підписного листа для подальшої організації збору підписів на підтримку проведення громадських слухань (у випадку визначення ініціативною групою способу збору підписів з використанням підписних листів) або про надання внесеної ініціативи щодо проведення громадських слухань для подальшої організації збору підписів на її підтримку за допомогою електронного ресурсу (у випадку визначення ініціативною групою способу збору підписів на підтримку проведення громадських слухань за допомогою електронного ресурсу);

про невідповідність поданого повідомлення встановленим вимогам з визначенням однієї з передбачених у частині 3 цієї статті причин такої невідповідності та повернення поданих матеріалів.
5. Недоліки, зазначені у повідомленні уповноваженого виконавчого органу міської ради, можуть бути виправлені протягом 5 робочих днів з дня їх отримання уповноваженою ініціативною групою особою. У разі неусунення недоліків у визначений строк ініціатива щодо проведення громадських слухань вважається такою, що не була внесена.
6. Якщо подане повідомлення про намір провести громадські слухання відповідає встановленим вимогам, уповноважений виконавчий орган міської ради:
- у випадку визначення ініціативною групою способу збору підписів на підтримку проведення громадських слухань з використанням підписних листів – забезпечує оприлюднення на офіційному сайті міської ради інформації про початок збору підписів на підтримку проведення громадських слухань з використанням підписних листів, в якій визначається територія, на якій планується проведення таких громадських слухань, строк проведення збору підписів, питання, які планується винести на обговорення на громадських слуханнях, а також прізвища, імена та по батькові членів ініціативної групи;
- у випадку визначення ініціативною групою способу збору підписів на підтримку проведення громадських слухань за допомогою електронного ресурсу – спрямовує подані документи до виконавчого органу міської ради, до сфери компетенції якого належить впровадження та функціонування інформаційних технологій, для вжиття організаційно-технічних заходів з метою розміщення ініціативи щодо проведення громадських слухань на електронному ресурсі та початку збору підписів на підтримку проведення відповідних громадських слухань, а також забезпечує оприлюднення на офіційному сайті міської ради повідомлення про запланований збір підписів на підтримку проведення громадських слухань, строк його проведення, інформацію щодо електронного ресурсу, з використанням якого відбуватиметься збір підписів на підтримку проведення громадських слухань, прізвища, імена та по батькові членів ініціативної групи, а також питань, які планується винести на обговорення на громадських слуханнях.
До повідомлення про початок збору підписів на підтримку проведення громадських слухань, яке розміщується на офіційному сайті міської ради, також додається посилання на надані ініціативною групою електронні матеріали з інформацією щодо питання, яке пропонується винести на обговорення на громадських слуханнях, коротким описом проблеми, що підлягає вирішенню.
7. Якщо збір підписів на підтримку проведення громадських слухань планується здійснювати за допомогою електронного ресурсу, повідомлення про намір провести громадські слухання за бажанням ініціативної групи може бути подане в електронному вигляді безпосередньо через електронний ресурс, за допомогою якого здійснюватиметься збір підписів на підтримку їх проведення.
Повідомлення у такому разі має містити всю інформацію, передбачену цим Статутом для його подачі у письмовому вигляді, та бути підтриманим через електронний ресурс ініціативною групою, зазначеною у такому повідомленні.
Якщо розміщене на електронному ресурсі повідомлення не буде підтримано всіма заявленими членами ініціативної групи, повідомлення вважається таким, що не було внесене.
Перевірка такого повідомлення у порядку, передбаченому частиною 3 цієї статті, забезпечується уповноваженим міським головою виконавчим органом міської ради на підставі інформації виконавчого органу міської ради, до сфери компетенції якого належить впровадження та функціонування інформаційних технологій, яка надсилається ним міському голові протягом двох робочих днів з моменту підтримки розміщеного на електронному ресурсі повідомлення заявленою ініціативною групою.
Результати перевірки повідомляються уповноваженій ініціативною групою особі шляхом надсилання листа за допомогою електронної пошти, що містить одне із таких повідомлень: 
	про початок збору підписів на підтримку проведення громадських слухань за допомогою електронного ресурсу;

про невідповідність поданого повідомлення встановленим вимогам з визначенням однієї з передбачених у частині 3 цієї статті причин такої невідповідності.
 
Стаття 31. Порядок збору підписів на підтримку проведення громадських слухань та підготовки до їх проведення
1. Порядок збору підписів на підтримку проведення громадських слухань з використанням підписних листів.
1.1. Збір підписів на підтримку проведення громадських слухань здійснюється ініціативною групою на підписних листах, які мають відповідати зразку, наданому уповноваженим виконавчим органом  міської ради, протягом одного місяця з моменту отримання зразка підписного листа.
1.2. Члени ініціативної групи, які збирають підписи на підтримку проведення громадських слухань, зобов’язані ознайомити кожного члена територіальної громади, якому пропонується підтримати їх проведення,           з переліком питань, що пропонується винести на громадські слухання,                 а також перевірити документи, які посвідчують відповідність вимогам, що висуваються до осіб, які мають право участі у громадських слуханнях з правом вирішального голосу (належність до громадянства України, зареєстроване / задеклароване місце проживання на території відповідного територіального утворення, вік від 18 років).
1.3. З метою підтримки проведення громадських слухань член територіальної громади, який має право участі у громадських слуханнях з правом вирішального голосу у відповідному територіальному утворенні, має особисто зазначити у підписному листі інформацію про прізвище, ім'я,                 по батькові, адресу зареєстрованого / задекларованого місця проживання на території міста Одеси (відповідного територіального утворення), дату народження, контактний номер телефону, скріпити її особистим підписом та зазначити дату поставлення підпису.
Ставлячи підпис на підтримку громадських слухань, особа надає згоду на обробку наданих нею персональних даних у межах та спосіб, що необхідні для реалізації питання проведення громадських слухань, про що має бути здійснено застережний запис на кожному підписному листі.
1.4. На зворотному боці підписного листа мають бути викладені питання, щодо обговорення яких планується провести громадські слухання. 
1.5. Після заповнення підписного листа у ньому робиться запис про загальну кількість підписів. Правильність відомостей, занесених до підписного листа, засвідчується підписом члена ініціативної групи, який забезпечував збір відповідних підписів, із зазначенням його прізвища, ім'я та по батькові.
1.6. Після завершення збору підписів на підтримку проведення громадських слухань уповноважена ініціативною групою особа протягом строку, встановленого цим Статутом для збору підписів на підтримку проведення громадських слухань, надає до уповноваженого виконавчого органу міської ради заяву про реєстрацію ініціативи щодо проведення громадських слухань, у якій визначаються: пропоноване місце та час проведення громадських слухань, перелік посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів міської ради, представників комунальних підприємств, установ чи закладів, інших осіб, яких пропонується запросити на громадські слухання.
До заяви додаються підписні листи з підписами у кількості, необхідній для скликання громадських слухань відповідно до вимог цього Статуту.
1.7. Якщо протягом встановленого строку заява про реєстрацію ініціативи щодо проведення громадських слухань разом із підписними листами не надійдуть до уповноваженого виконавчого органу міської ради, ініціатива щодо проведення громадських слухань вважається такою, що не була внесена.
1.8. Отримавши заяву про реєстрацію ініціативи щодо проведення громадських слухань, уповноважений виконавчий орган міської ради організовує перевірку на предмет повноти наведеної у ній інформації,             а також перевірку підписних листів на предмет їх достовірності та дотримання вимог, встановлених цим Статутом.
Під час перевірки підписних листів не враховуються підписи, подані:
	особами, які не мають права участі у відповідних громадських слуханнях з правом вирішального голосу;

особами, які зазначили недостовірні дані;
особами, щодо яких у підписних листах зазначено не всі необхідні дані; 
на підписних листах, які оформлені з порушенням цієї статті, зокрема не відповідають зразку підписного листа, не містять підпису члена ініціативної групи, який забезпечує збір відповідних підписів, не містять на зворотному боці переліку питань, які пропонуються для обговорення на громадських слуханнях; 
однією й тією самою особою більше ніж один раз (у такому разі враховується лише один голос);
особами, які під час перевірки не підтвердили, що особисто проставляли свій підпис у підписному листі, або якщо існують інші обставини, які вказують на недостовірність такого підпису.
1.9. За результатом проведеної перевірки уповноважений виконавчий орган міської ради протягом 10 робочих днів повідомляє уповноважену ініціативною групою особу про реєстрацію ініціативи щодо проведення громадських слухань або надає вмотивовану відмову у її реєстрації.
Підставою для відмови у реєстрації може бути відсутність у поданій ініціативі всієї необхідної інформації, ненадання підписних листів, а також недостатня кількість підписів на підтримку проведення громадських слухань, у тому числі з урахуванням підписів, які не були враховані під час проведення перевірки, із наведенням підстав такого неврахування.
1.10. У разі відмови у реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань уповноважений виконавчий орган міської ради повертає уповноваженій ініціативною групою особі подані підписні листи.
Ініціативна група може протягом п’яти днів виправити виявлені порушення та повторно подати відповідну заяву разом з підписними листами до уповноваженого виконавчого органу міської ради. 
У разі, якщо ініціативна група у п’ятиденний строк не усуває виявлені порушення або не надає заяву разом з підписними листами, ініціатива щодо проведення громадських слухань вважається такою, що не була внесена.
2. Порядок збору підписів на підтримку проведення громадських слухань за допомогою електронного ресурсу.
2.1. Електронний ресурс, який використовуватиметься для збору підписів на підтримку проведення громадських слухань, визначається з урахуванням наявних організаційно-технічних можливостей виконавчим органом міської ради, до сфери компетенції якого належить впровадження та функціонування інформаційних технологій, про що зазначається на офіційному сайті міської ради.
Міська рада може визначити єдиний електронний ресурс, який має використовуватися для збору підписів на підтримку ініціативи щодо проведення громадських слухань.
2.2. На підставі отриманих від уповноваженого виконавчого органу міської ради документів виконавчим органом міської ради, до сфери компетенції якого належить впровадження та функціонування інформаційних технологій, протягом 5 робочих днів забезпечується розміщення на електронному ресурсі ініціативи щодо проведення громадських слухань для збору підписів на підтримку їх проведення, про що у телефонному режимі та за допомогою електронної пошти повідомляється уповноважена ініціативною групою особа, а також розміщується оголошення на офіційному сайті міської ради.
Якщо повідомлення про намір внести на розгляд міській раді питання  у порядку місцевої ініціативи розміщувалось ініціатором безпосередньо           на електронному ресурсі, виконавчий орган міської ради, до сфери компетенції якого належить впровадження та функціонування інформаційних технологій, забезпечує початок збору підписів на підтримку проведення громадських слухань у день надсилання уповноваженій ініціативною групою особі повідомлення про початок збору підписів, а також оприлюднює на офіційному сайті міської ради інформацію про початок збору підписів на підтримку проведення громадських слухань.
2.3. Посилання, за яким відбувається збір підписів на підтримку проведення громадських слухань, має містити питання, які планується винести на обговорення на громадських слуханнях, надані ініціативною групою електронні матеріали з інформацією щодо питання, яке пропонується винести на обговорення на громадських слуханнях, з коротким описом проблеми, що підлягає вирішенню, а також інформацію про період збору підписів на підтримку проведення громадських слухань, прізвища, імена та по батькові членів ініціативної групи. 
2.4. Строк збору підписів на підтримку проведення громадських слухань не може перевищувати один місяць з моменту початку збору підписів на підтримку проведення громадських слухань на електронному ресурсі.
2.5. Збір підписів на підтримку проведення громадських слухань за допомогою електронного ресурсу має передбачати механізм обов’язкової ідентифікації осіб, які віддають свої підписи на підтримку проведення громадських слухань, а також перевірки відповідності таких осіб вимогам, що висуваються до осіб, які мають право вирішального голосу на громадських слуханнях (належність до громадянства України, зареєстроване / задеклароване місце проживання на території відповідного територіального утворення в межах міста Одеси, вік від 18 років).
2.6. З метою забезпечення перевірки наведених даних для реалізації голосування на підтримку проведення громадських слухань функціоналом електронного ресурсу, який застосовується для збору підписів, може передбачатися необхідність надання особами, які підтримують проведення громадських слухань, необхідних підтвердних документів в електронному форматі та/або їх отримання за згодою учасників, використовуючи електронну автентифікацію користувача у сервісі електронної автентифікації інтегрованої системи електронної ідентифікації за допомогою кваліфікованого електронного підпису (на файловому, хмарному чи інших захищених носіях), сервісу Дія.Підпис, BankID НБУ тощо.
 2.7. Голоси, віддані на підтримку проведення громадських слухань особами, які відповідно до цього Статуту не мають права вирішального голосу на громадських слуханнях та/або не підтвердили належними документами таке право, не враховуються у загальному підрахунку підписів на підтримку проведення громадських слухань.
2.8. Окремі особливості функціонування електронного ресурсу, який використовується для збору підписів на підтримку проведення громадських слухань, з урахуванням наявних програмно-технічних можливостей можуть визначатися у розпорядженні міського голови.
2.9. Якщо після завершення встановленого для збору підписів строку ініціатива щодо проведення громадських слухань, збір підписів на підтримку якої відбувався за допомогою електронного ресурсу, не набирає необхідної кількості підписів на її підтримку, ініціатива щодо проведення громадських слухань вважається такою, що не була внесена.
2.10. Виконавчий орган міської ради, який забезпечував розміщення ініціативи щодо проведення громадських слухань на електронному ресурсі, після закінчення строку для збору підписів на її підтримку або після набрання нею протягом встановленого строку необхідної кількості підписів спрямовує уповноваженому виконавчому органу міської ради інформацію про результати збору підписів на підтримку ініціативи щодо проведення громадських слухань.
2.11. У випадку ненабрання ініціативою щодо проведення громадських слухань необхідної кількості підписів уповноважений виконавчий орган міської ради на підставі отриманої інформації письмово повідомляє про це уповноважену ініціативною групою особу. 
Якщо протягом встановленого цим Статутом строку для збору підписів на підтримку проведення громадських слухань відповідна ініціатива набрала необхідну кількість підписів, на підставі отриманої інформації уповноважений виконавчий орган міської ради реєструє ініціативу щодо проведення громадських слухань.
3. Після реєстрації у встановленому цим Статутом порядку ініціативи щодо проведення громадських слухань уповноважений виконавчий орган міської ради протягом п’яти днів попередньо узгоджує з уповноваженою ініціативною групою особою орієнтовні дату, час та місце проведення громадського слухання з урахуванням вимог щодо строків проведення громадських слухань та часу, необхідного для підготовки та підписання відповідного розпорядження міського голови, готує та подає у встановленому порядку проєкт розпорядження міського голови про призначення громадських слухань.
4. Громадські слухання проводяться не раніше ніж через 10 днів з моменту оприлюднення оголошення про їх проведення та не пізніше 30 днів з моменту реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань.
5. Оголошення про проведення громадських слухань обов’язково оприлюднюється на офіційному сайті міської ради не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення. 
В оголошенні про проведення громадських слухань зазначаються: форма проведення громадських слухань; дата, час їх проведення; місце їх проведення (у випадку проведення  безпосередньої зустрічі) чи посилання на електронний ресурс, за допомогою якого проводитимуться громадські слухання (у випадку проведення зустрічі у дистанційному режимі з використанням електронного ресурсу); територія, на якій проводитимуться громадські слухання; питання, що винесені на обговорення; інформація про особу, відповідальну за їх проведення; контакти, за якими можна отримати додаткову інформацію з питання проведення громадських слухань; інформація про місце, де можна ознайомитися з матеріалами громадського слухання (за потреби); адреса, за якою можна надавати пропозиції з питання, винесеного на обговорення.
У випадку проведення громадських слухань у формі зустрічі у дистанційному режимі з використанням електронного ресурсу в оголошенні також зазначається інформація про порядок та строки попередньої реєстрації учасників громадських слухань.
Якщо на обговорення виноситься проєкт рішення чи іншого документа, який пропонується для затвердження органом місцевого самоврядування,              в оголошенні обов’язково зазначається посилання на електронний варіант такого документа.

6. Уповноважений виконавчий орган міської ради:
- забезпечує розміщення оголошення про проведення громадських слухань;
- взаємодіє з уповноваженою особою ініціативної групи з питань організації громадських слухань;
- запрошує на громадські слухання посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів міської ради, представників комунальних підприємств, установ чи закладів, інших осіб, яких запропоновано запросити на громадські слухання;
- організовує ознайомлення членів територіальної громади, які мають право участі у відповідних громадських слуханнях, з інформаційними матеріалами з питань, винесених на обговорення на громадських слуханнях;
- забезпечує підготовку матеріалів громадського слухання в частині, що фінансується за рахунок бюджету Одеської міської територіальної громади;
- забезпечує підготовку місця для проведення громадських слухань;
- взаємодіє з правоохоронними органами або іншими визначеними особами з питань забезпечення громадського порядку під час проведення громадських слухань, а також з медичними закладами та іншими уповноваженими особами з питань забезпечення медичної допомоги під час проведення громадських слухань;
- вирішує інші питання, пов’язані з підготовкою громадських слухань, у взаємодії з уповноваженою ініціативною групою особою.
7. Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням громадських слухань за ініціативою територіальної громади, здійснюються за кошти бюджету Одеської міської територіальної громади в межах наявних бюджетних призначень та/або добровільно за рахунок ініціаторів громадських слухань.
Матеріали громадського слухання друкуються за кошти бюджету Одеської міської територіальної громади на замовлення уповноваженого виконавчого органу міської ради. Сумарна кількість аркушів формату А4, що друкуються за кошти міського бюджету, не може налічувати більше                       1 000 одиниць. Ініціатори громадського слухання мають право забезпечити підготовку додаткової кількості матеріалів громадського слухання за рахунок інших джерел фінансування.
Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи та заклади сприяють проведенню громадських слухань та на прохання уповноваженого виконавчого органу міської ради надають необхідні матеріали та інформацію.

Стаття 32. Порядок проведення ініціативних громадських слухань
 До початку громадських слухань проводиться реєстрація їх учасників та присутніх осіб.
2. Порядок проведення реєстрації учасників та присутніх осіб громадських слухань у разі їх проведення у формі безпосередньої зустрічі.
2.1. Реєстраційні списки складаються окремо для осіб, які мають право брати участь у громадських слуханнях з правом вирішального голосу, та осіб, які братимуть у них участь з правом дорадчого голосу чи будуть присутні під час їх проведення (у тому числі запрошені особи, представники засобів масової інформації тощо).
2.2. Для реєстрації учаснику необхідно пред’явити документ(и), що відповідно до вимог чинного законодавства посвідчують особу та її місце проживання.
Для реєстрації представника юридичної особи, місцезнаходження якої зареєстроване в межах відповідного територіального утворення, додатково надаються належним чином оформлена довіреність відповідної юридичної особи, а також документи, які засвідчують місцезнаходження цієї юридичної особи та/або нерухомого майна, що належить такій юридичній особі на праві власності, у межах відповідного територіального утворення.
Реєстрація депутатів всіх рівнів, посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється на підставі відповідного посвідчення.
Реєстрація запрошених осіб здійснюється на підставі службового посвідчення чи документа, який відповідно до вимог чинного законодавства посвідчує особу.
	У списку учасників громадських слухань зазначаються прізвища, імена, по батькові учасників, дати їх народження, зареєстроване та фактичне місце проживання, контактний номер телефону, дані про які засвідчуються особистим підписом кожного учасника.

Під час реєстрації запрошених осіб також зазначається їх посада, службовий статус або найменування юридичної особи, яку вони представляють.
	 Усі фізичні особи, які беруть участь у громадських слуханнях, надають згоду на обробку наданих ними персональних даних у межах та              спосіб, що необхідні для організації і проведення громадських слухань. 

Відмова від надання документів, необхідних для проведення реєстрації учасників, або відмова від надання згоди на обробку персональних даних є підставою для недопуску особи до участі у громадських слуханнях, у тому числі з правом дорадчого голосу.
	 Особи, які мають право брати участь у громадських слуханнях з правом вирішального голосу, при реєстрації отримують ухвальні мандати, які обов’язково використовують для голосування на громадських слуханнях, про що робиться відмітка у реєстраційному списку.

2.6. На період дії карантину чи інших особливих періодів допуск до громадських слухань всіх, без винятку, осіб здійснюється з урахуванням обмежувальних заходів, встановлених відповідно до чинного законодавства України.
3. Порядок реєстрації учасників громадських слухань у формі зустрічі у дистанційному режимі з використанням електронного ресурсу.
3.1. Реєстрація осіб, які братимуть участь у громадських слуханнях          у формі зустрічі у дистанційному режимі з використанням електронного ресурсу, має забезпечувати можливість визначення переліку учасників, що братимуть участь у громадських слуханнях з правом вирішального голосу, а також перелік осіб, які братимуть у них участь з правом дорадчого голосу чи будуть присутні під час їх проведення (у тому числі запрошені особи, представники засобів масової інформації).
Для цього особа, яка планує взяти участь у громадських слуханнях, під час реєстрації на громадських слуханнях за допомогою електронного ресурсу має визначити статус, за яким вона планує взяти участь у відповідних громадських слуханнях.
3.2. Електронна реєстрація учасників, які мають право вирішального голосу на громадських слуханнях, має передбачати механізм обов’язкової ідентифікації осіб, які беруть участь у громадських слуханнях, а також перевірки відповідності учасників вимогам, що визначають їх право вирішального голосу у відповідних громадських слуханнях.
3.3. Електронна реєстрація осіб, які братимуть у них участь з правом дорадчого голосу чи будуть присутні під час їх проведення, має передбачати ідентифікацію таких осіб із встановленням підстави для їх участі у громадських слуханнях та за необхідності документального підтвердження (завантаження) таких підстав (посвідчення, довіреність тощо).
3.4. З метою забезпечення ідентифікації та перевірки відповідності учасників визначеним вимогам для їх доступу до громадських слухань функціоналом електронного ресурсу, який застосовується для їх проведення чи реєстрації учасників, може передбачатися можливість надання особами, які беруть участь у громадських слуханнях, необхідних підтвердних документів в електронному форматі та/або їх отримання за згодою учасників,
використовуючи електронну автентифікацію користувача у сервісі електронної автентифікації інтегрованої системи електронної ідентифікації за допомогою кваліфікованого електронного підпису (на файловому, хмарному чи інших захищених носіях), сервісу Дія.Підпис, BankID НБУ тощо.
 3.5. Особливості проведення реєстрації учасників громадських слухань у формі зустрічі у дистанційному режимі з використанням електронного ресурсу та строк такої реєстрації з урахуванням наявних програмно-технічних можливостей визначається у розпорядженні міського голови та/або оголошенні про проведення громадських слухань.
3.6. За результатами реєстрації учасників громадських слухань у  разі проведення зустрічі у дистанційному режимі з використанням електронного ресурсу виконавчий орган міської ради, до сфери компетенції якого належить впровадження та функціонування інформаційних технологій, формує реєстраційні списки учасників, які мають право брати участь у громадських слуханнях з правом вирішального голосу, та осіб, які братимуть у них участь з правом дорадчого голосу чи будуть присутні під час їх проведення, які додаються до матеріалів громадських слухань.
Якщо реєстрація учасників громадських слухань відбувається завчасно до часу їх проведення виконавчий орган міської ради, до сфери компетенції якого належить впровадження та функціонування інформаційних технологій, додатково забезпечує формування списків зареєстрованих учасників та присутніх на громадських слуханнях осіб, які безпосередньо взяли участь у зустрічі у дистанційному режимі.
4. Під час проведення ініціативних громадських слухань обов’язковою є участь ініціаторів громадських слухань, а також представника уповноваженого виконавчого органу міської ради. 
На громадські слухання, що проводяться в межах окремих територіальних утворень міста, обов’язково запрошуються депутат(и) міської ради, обрані у відповідному виборчому окрузі (округах).
Доступ представників засобів масової інформації на громадські слухання є відкритим за умови дотримання ними встановленого у цій статті порядку реєстрації.
5. Ініціативні громадські слухання відкриває та веде представник уповноваженого виконавчого органу міської ради, який коротко інформує про порядок денний громадських слухань, ініціаторів їх проведення, оголошує регламент громадських слухань, яким, зокрема, встановлюється час на загальну тривалість громадських слухань, час на основну доповідь, час на запитання та відповіді на запитання після доповіді, час на співдоповідь           (за необхідності), час на виступи учасників громадських слухань та запрошених на них осіб.
6. Під час проведення громадських слухань у формі безпосередньої  зустрічі головуючий на засіданні організовує вибори секретаря та лічильної комісії. Лічильна комісія обирається у складі не менше трьох осіб, які здійснюють підрахунок голосів та контроль за використанням мандатів для голосування. Секретар та лічильна комісія обираються більшістю голосів від загальної кількості зареєстрованих учасників, які мають право вирішального голосу.
У разі проведення громадських слухань у формі зустрічі у дистанційному режимі з використанням електронного ресурсу функцію секретаря громадських слухань виконує визначений уповноваженим виконавчим органом міської ради працівник, а результати проведених голосувань оголошуються представником виконавчого органу міської ради, до сфери компетенції якого належить впровадження та функціонування інформаційних технологій.  
7. Головуючий на громадських слуханнях оголошує питання, які вносяться на розгляд, веде громадські слухання та підтримує під час їх проведення належну дисципліну і порядок, надає слово для виступів та оголошує підсумки голосування на підставі даних лічильної комісії чи представника виконавчого органу міської ради, до сфери компетенції якого належить впровадження та функціонування інформаційних технологій, виконує інші функції з проведення громадських слухань.
8. Учасники громадських слухань повинні дотримуватися порядку їх проведення та норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань.
У випадку порушення цієї вимоги за пропозицією головуючого на громадських слуханнях більшістю голосів присутніх може прийматися рішення про позбавлення учасника права виступати або про видалення порушника з місця, де проводяться громадські слухання.
9. На громадських слуханнях не допускається розгляд питань, що не є предметом громадських слухань та про які заздалегідь не було повідомлено учасників громадських слухань.
10. Уповноваженій ініціативною групою особі надається право доповіді з питань, винесених на обговорення на громадських слуханнях.
11. Кожен учасник громадських слухань має право подати пропозиції з порушених на громадських слуханнях питань, поставити запитання усно чи письмово.
12. Пропозиції вважаються підтриманими громадськими слуханнями, якщо за них проголосувала більшість від загальної кількості зареєстрованих учасників, які мають право вирішального голосу. 
Під час проведення громадських слухань у формі зустрічі у дистанційному режимі з використанням електронного ресурсу більшість від загальної кількості зареєстрованих учасників, які мають право вирішального голосу, визначається кількістю таких зареєстрованих учасників, які під час безпосереднього проведення зустрічі у дистанційному режимі під’єднались до електронного ресурсу, за допомогою якого проводяться громадські слухання.
Голосування на громадських слуханнях, що проводяться у формі безпосередньої зустрічі, здійснюється шляхом підняття отриманих під час реєстрації мандатів, а під час громадських слухань у формі зустрічі у дистанційному режимі – за допомогою електронного ресурсу, голосування за яким може здійснюватися учасниками громадських слухань, які мають право вирішального голосу, протягом визначеного головуючим на громадських слуханнях проміжку часу.
Окремі питання організації голосування під час проведення громадських слухань у формі зустрічі у дистанційному режимі з використанням електронного ресурсу з урахуванням наявних програмно-технічних можливостей можуть бути врегульовані у розпорядженні міського голови та/або визначені в оголошенні про проведення громадських слухань та оголошені головуючим на громадських слуханнях до початку проведення голосування.
Усі підтримані громадськими слуханнями пропозиції обов’язково відображаються у протоколі громадських слухань.
13. Хід громадських слухань фіксується секретарем у протоколі, до якого заносяться такі дані:
- дата, час і місце (електронний ресурс) проведення громадських слухань;
- територія проведення громадських слухань;
- форма проведення громадських слухань;
- кількість зареєстрованих учасників громадських слухань з правом вирішального голосу; 
- кількість зареєстрованих учасників громадських слухань з правом дорадчого голосу;
- прізвище, ім'я, по батькові та посада головуючого на громадських слуханнях та секретаря;
- порядок денний громадських слухань;
- основний зміст доповідей, співдоповідей, питань, відповідей, виступів в обговоренні;
- зміст пропозицій для голосування на громадських слуханнях;
- результати голосування;
- зміст підтриманих громадськими слуханнями пропозицій.
13.1. Списки учасників громадських слухань додаються до протоколу та є його невід’ємною частиною. 
13.2. Протокол громадських слухань складається секретарем протягом п’яти робочих днів з моменту проведення громадських слухань, підписується головуючим на громадських слуханнях та їх секретарем у двох примірниках, один з яких зберігається у ініціатора громадських слухань, а другий разом з копіями списків зареєстрованих учасників громадських слухань та наданими письмовими пропозиціями (у разі наявності) залишається в уповноваженого виконавчого органу міської ради. 
13.3. Протокол громадських слухань підлягає оприлюдненню на офіційному сайті міської ради.
14. Протягом двох робочих днів з моменту оформлення протоколу громадських слухань він надається уповноваженим виконавчим органом міської ради міському голові, який визначає відповідальних за розгляд пропозицій, підтриманих громадськими слуханнями.
15. У разі, якщо проведення чи завершення розпочатих громадських слухань у формі зустрічі у дистанційному режимі з використанням онлайн-ресурсів є неможливим з технічних причин, розпорядженням міського голови призначається нова дата проведення (продовження) таких громадських слухань, оголошення про які розміщується на офіційному сайті міської ради.
Продовжені громадські слухання розпочинаються з обговорення тих питань, які не були обговорені до виникнення обставин, що унеможливили завершення громадських слухань.
Пропозиції, підтримані раніше на громадських слуханнях, не потребують повторного голосування під час продовження громадських слухань, завершити які не вдалось з технічних причин, та відображаються у протоколі громадських слухань як такі, що були підтримані. 
Для проведення голосування за пропозиції, які розглядаються під час продовження громадських слухань, більшість від загальної кількості зареєстрованих учасників, які мають право вирішального голосу, визначається, виходячи із даних про зареєстрованих учасників, що взяли участь під час продовження громадських слухань. 
У такому випадку у протоколі громадських слухань відображаються дані про припинення проведення громадських слухань з технічних причин, про дату та час їх продовження, інші відомості, які мають зазначатися у протоколі громадських слухань та змінилися у зв’язку з продовженням проведення громадських слухань в інший час, а також формуються додаткові списки учасників громадських слухань, які безпосередньо беруть участь під час продовження громадських слухань.

Стаття 33. Особливості підготовки та проведення обов’язкових громадських слухань
1. У випадку виникнення необхідності проведення громадських слухань, обов’язковість проведення яких передбачена чинним законодавством, виконавчий орган міської ради, до сфери компетенції якого належить питання, що планується винести на обговорення на громадських слуханнях, готує та подає у встановленому порядку відповідний проєкт розпорядження міського голови.
До проєкту розпорядження додаються пояснювальна записка та інші матеріали з питання, яке виноситься на обговорення на громадських слуханнях.
2. У такому разі виконавчий орган міської ради, до сфери компетенції якого належить питання, що планується винести на обговорення на громадські слухання, є особою, відповідальною за організацію та проведення громадських слухань. 
3. У розпорядженні міського голови визначається форма проведення громадських слухань (безпосередня зустріч або зустріч у дистанційному режимі з використанням електронного ресурсу).
4. На підставі розпорядження міського голови особа, відповідальна за організацію та проведення громадських слухань, забезпечує оприлюднення оголошення про їх проведення відповідно до вимог законодавства.
5. Обов’язкові громадські слухання призначаються з урахуванням строків та інших особливостей щодо їх проведення, визначених у законодавстві України.
6. Підготовка та проведення обов’язкових громадських слухань,  оформлення протоколу таких громадських слухань, розгляд пропозицій громадських слухань здійснюються у порядку, визначеному у законодавстві України. 
7. Під час проведення обов’язкових громадських слухань застосовується визначений у цьому Статуті порядок проведення ініціативних громадських слухань у частині, що не врегульована та не суперечить законодавчим актам України, які визначають порядок їх проведення.  

Стаття 34. Порядок розгляду пропозицій, підтриманих громадськими слуханнями
1. Підтримані громадськими слуханнями пропозиції підлягають обов’язковому розгляду органами чи посадовими особами місцевого самоврядування, до відання яких належить вирішення порушених у них питань.
2. Особи, визначені міським головою відповідальними за розгляд підтриманих громадськими слуханнями пропозицій, забезпечують їх розгляд протягом 30 днів з моменту складання протоколу громадських слухань.
3. За результатами розгляду підтриманих громадськими слуханнями пропозицій відповідальна особа приймає одне з таких рішень:
3.1. Врахувати пропозицію, підтриману громадськими слуханнями, що супроводжується визначенням конкретних заходів, спрямованих на реалізацію цієї пропозиції, із зазначенням строків виконання та осіб, відповідальних за їх реалізацію.
3.2. Частково врахувати пропозицію, підтриману громадськими слуханнями, що супроводжується наведенням причин щодо часткового врахування пропозиції, визначенням конкретних заходів, спрямованих на реалізацію частково підтриманої пропозиції, із зазначенням строків виконання та осіб, відповідальних за їх реалізацію.
3.3. Відхилити пропозицію, підтриману громадськими слуханнями,              із наведенням причин такого відхилення.
4. Якщо розгляд підтриманої громадськими слуханнями пропозиції передбачає прийняття рішень міської ради чи її виконавчого комітету, відповідальна за розгляд такої пропозиції особа забезпечує підготовку та внесення у встановленому порядку на розгляд міській раді чи її виконавчому комітету відповідних проєктів рішень з урахуванням вимог Регламенту міської ради.
У такому разі строк розгляду пропозиції, підтриманої громадськими слуханнями, продовжується з урахуванням строків, необхідних для внесення та розгляду у встановленому порядку порушених питань міською радою чи її виконавчим комітетом.
До матеріалів, що готуються для розгляду міською радою чи її виконавчим комітетом, обов’язково додається протокол відповідних громадських слухань та матеріали розгляду підтриманих громадськими слуханнями пропозицій.
5. Про результати розгляду підтриманих ініціативними громадськими слуханнями пропозицій повідомляється уповноважена ініціативною групою особа.
Інформація щодо розгляду пропозицій громадських слухань також оприлюднюється на офіційному сайті міської ради.
6. Пропозиції, підтримані на обов’язкових громадських слуханнях, розглядаються у порядку, визначеному законодавством України.

Стаття 35. Консультації з громадськістю 
Консультації з громадськістю – форма безпосередньої участі територіальної громади у місцевому самоврядуванні, яка передбачає залучення територіальної громади до прийняття управлінських рішень з того чи іншого питання місцевого значення з метою врахування думки територіальної громади під час прийняття органами та посадовими особами місцевого самоврядування рішень з відповідних питань.
Громадські консультації можуть проводитися з будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування. 
У випадках, передбачених законодавством України, проведення консультацій з громадськістю є обов’язковим, під час яких забезпечується  дотримання особливостей, передбачених таким законодавством.
	Консультації з громадськістю проводяться у формах публічного громадського обговорення, електронних консультацій, отримання письмових пропозицій та зауважень, індивідуального опитування (безпосередні форми), вивчення громадської думки (опосередкована форма), інших, не заборонених законом формах, які надають можливість з’ясувати думку територіальної громади з того чи іншого питання місцевого значення.
	Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення таких публічних заходів: конференції, форуми, круглі столи, зустрічі, наради з громадськістю, теле- або радіодебати або інші заходи, що передбачають публічне обговорення питань місцевого значення, ініціатором та/або організатором яких виступає орган місцевого самоврядування.

Електронні консультації передбачають організацію і проведення консультацій з громадськістю із застосуванням електронних ресурсів та можуть відбуватися у форматі інтернет- та відеоконференцій, електронних опитувань, анкетувань тощо.
Отримання письмових пропозицій та зауважень передбачає надходження протягом визначеного у повідомленні строку письмових пропозицій та зауважень з приводу того чи іншого питання місцевого значення, їх розгляд та узагальнення уповноваженим виконавчим органом міської ради.
Індивідуальні опитування за місцем проживання передбачають з’ясування думки членів територіальної громади за місцем їх проживання з того чи іншого питання місцевого значення, що має локальний характер, та застосовуються у випадках, коли коло осіб, що підлягає опитуванню, є незначним.
Вивчення громадської думки здійснюється шляхом проведення соціологічних досліджень та спостережень, створення телефонних гарячих ліній, проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позицій різних соціальних груп населення та зацікавлених сторін; опрацювання й узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки.
	З одного й того самого питання одночасно можуть проводитися одразу декілька заходів, запланованих у межах консультацій з громадськістю, та застосовуватися інші форми безпосередньої участі територіальної громади (громадські слухання, загальні збори, засідання консультативно-дорадчих органів, утворених при органах місцевого самоврядування, тощо).
У громадських консультаціях мають право брати участь дієздатні члени територіальної громади, які досягли 18 років та місце проживання яких зареєстровано / задекларовано на території м. Одеси, або у випадках, коли консультації з громадськістю мають локальний характер, – на території територіального утворення, в межах якого проводяться відповідні консультації з громадськістю.
У випадках, передбачених законодавством України, а також з питань, що стосуються ведення господарської діяльності, у громадських консультаціях також можуть брати участь юридичні особи та їх об'єднання, місцезнаходження яких зареєстровано на території м. Одеси та/або які провадять свою діяльність на території м. Одеси.
Коло осіб, які можуть брати участь у консультаціях з громадськістю, визначається в акті, на підставі якого вони проводяться, та/або в оголошенні про їх проведення.
	У випадках, коли проведення консультацій з громадськістю є обов’язковим відповідно до вимог законодавства або цього Статуту, консультації з громадськістю призначаються міським головою на підставі пропозицій виконавчого органу міської ради, до сфери компетенції якого належить відповідне питання, та/або профільної постійної комісії міської ради.

У випадках, коли проведення консультацій з громадськістю не є обов’язковим відповідно до вимог законодавства України та цього Статуту, ініціатором проведення консультацій з громадськістю можуть бути міська рада, виконавчий комітет, міський голова – на підставі відповідних актів. 
Проведення консультацій з громадськістю у вигляді отримання письмових пропозицій та зауважень з того чи іншого питання відбувається без видання спеціального акта на підставі оголошення, розміщення якого у встановленому порядку забезпечується виконавчим органом міської ради, до сфери компетенції якого належить відповідне питання та який забезпечуватиме розгляд і узагальнення отриманих пропозицій та зауважень.
Консультації з громадськістю у формі вивчення громадської думки можуть здійснюватися факультативно без прийняття окремого рішення та розміщення оголошення про їх проведення.
Проєкти регуляторних актів виносяться на громадське обговорення з урахуванням та у порядку, передбаченому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
7. Оголошення про проведення консультацій з громадськістю розміщується на офіційному сайті міської ради.
В оголошенні зазначаються відомості про:
- питання, що виноситься на обговорення; проєкт акта органу місцевого самоврядування (якщо на обговорення виноситься такий проєкт);
- форму(и) проведення консультацій з громадськістю;
- період проведення консультацій з громадськістю та/або дату, час та місце проведення заходів, передбачених у межах запланованих консультацій;
- орган, відповідальний за проведення консультацій з громадськістю, розгляд та узагальнення пропозицій, його контактні дані (адреса місцезнаходження, телефон, електронна пошта);
- коло осіб, що матиме право брати участь у консультаціях з громадськістю;
- інші відомості та матеріали, що є необхідними для реалізації конкретних заходів, передбачених у межах запланованих консультацій               (за потреби – місце ознайомлення з інформаційними матеріалами, інформація про спосіб надання пропозицій та зауважень, особливості реєстрації на захід, документи, які мають надаватися для участі у заході, тощо).
8. Оголошення про проведення консультацій з громадськістю, яке передбачає проведення заходів із визначенням конкретної дати їх проведення, оприлюднюється не пізніше як за 7 днів до дати проведення такого заходу.
Період проведення заходів консультацій з громадськістю, що передбачають отримання пропозицій та зауважень, електронне опитування, анкетування, має бути не менше 14 днів, але не більше 60 днів, крім випадків, встановлених у законодавстві України.
9. Пропозиції та зауваження до проєктів актів, що винесені на обговорення, можуть надаватися в усній формі в рамках організованих заходів публічного обговорення та/або у письмовій формі шляхом надання особі, уповноваженій здійснювати їх розгляд. 
У письмових пропозиціях або зауваженнях обов’язково зазначаються автор, адреса проживання (місцезнаходження), дата подачі.
Анонімні пропозиції та зауваження, а також подані із пропуском встановленого для їх подачі строку, не реєструються та не розглядаються. 
Під час проведення заходів публічного громадського обговорення,              а також інтернет- та відеоконференцій забезпечується ведення протоколу відповідних заходів, у якому фіксуються зауваження та пропозиції, надані в усній формі під час проведення заходу.
10. Особливості проведення електронних консультацій з громадськістю.
10.1. Електронний ресурс, за допомогою якого проводитимуться електронні консультації з громадськістю, визначається у розпорядженні міського голови та/або в оголошенні про їх проведення.
10.2. Проведення електронних консультацій з громадськістю має передбачати механізм обов’язкової ідентифікації осіб, які беруть участь у консультаціях, а також перевірки відповідності таких осіб вимогам, які визначають право участі у зазначених консультаціях (належність до громадянства України, зареєстроване / задеклароване місце проживання на території міста Одеси або територіального утворення, в межах якого проводяться електронні консультації, вік від 18 років тощо).
10.3. З метою забезпечення перевірки наведених даних для реалізації електронних консультацій з громадськістю функціоналом електронного ресурсу, який застосовується для їх проведення, може передбачатися необхідність надання особами, які беруть участь у консультаціях, необхідних підтвердних документів в електронному форматі та/або їх отримання за згодою учасників, використовуючи електронну автентифікацію користувача у сервісі електронної автентифікації інтегрованої системи електронної ідентифікації за допомогою кваліфікованого електронного підпису                        (на файловому, хмарному чи інших захищених носіях), сервісу Дія.Підпис, BankID НБУ тощо.
 10.4. Проведення електронних консультацій з громадськістю у вигляді інтернет-конференцій або інших заходів, які передбачають одночасну участь великої кількості учасників із використанням певного електронного ресурсу, може передбачати попередню реєстрацією таких учасників, строк та порядок якої визначається у розпорядженні міського голови та/або оголошенні про проведення електронних консультацій.
10.5. Результати, отримані під час електронних консультацій від осіб, які відповідно до цього Статуту не мають права участі у їх проведенні та/або не підтвердили належними документами таке право, не враховуються під час узагальнення результатів консультацій з громадськістю.
10.6. Окремі особливості функціонування електронного ресурсу, який використовується для проведення електронних консультацій, та порядку його використання учасниками електронних консультацій з урахуванням наявних програмно-технічних можливостей та обраної форми проведення консультацій можуть визначатися у розпорядженні міського голови.
10.7. Міська рада може своїм рішенням визначити єдиний електронний ресурс, який застосовуватиметься під час проведення електронних консультацій з громадськістю, а також встановити порядок його використання з урахуванням визначених у цьому Статуті вимог.
11. За результатами проведення заходів у межах консультацій з громадськістю орган, відповідальний за їх проведення, розглядає та аналізує отримані пропозиції та зауваження, результати голосування, опитування тощо, узагальнює їх та складає звіт про результати проведених консультацій з громадськістю, який надається ним до органу, уповноваженого приймати рішення з питання, що було предметом обговорення.
Звіт про результати проведених консультацій з громадськістю підлягає оприлюдненню на офіційному сайті міської ради.
12. Результати, отримані під час проведення консультацій з громадськістю, враховуються органами та посадовими особами місцевого самоврядування під час прийняття рішень з питань, що були предметом обговорень.
У разі внесення до порядку денного пленарного засідання міської ради чи засідання Виконавчого комітету питання, яке було предметом консультацій з громадськістю, до матеріалів, які готуються на засідання відповідного органу, обов’язково повинні бути долучені матеріали відповідних консультацій з громадськістю. 

Стаття 36. Участь у консультативно-дорадчих органах, утворених при органах місцевого самоврядування
1. Члени територіальної громади можуть брати участь у роботі консультативно-дорадчих органів, які утворюються при органах місцевого самоврядування.
2. На підставі пропозицій громадських організацій, релігійних громад та об’єднань, місцевих організацій політичних партій та інших суб’єктів міським головою створюються постійно діючі консультативні ради у складі голови, секретаря та членів.
В окремій сфері суспільного життя, що стосується питань місцевого значення, може бути створена та діяти лише одна консультативна рада.
Консультативна рада діє на підставі положення, яке затверджується міським головою протягом трьох місяців з моменту її створення.
3. Консультативні ради діють як дорадчі органи та до їх складу можуть входити представники громадських організацій, органів самоорганізації населення, національно-культурних, творчих спілок, релігійних громад та об’єднань, місцевих організацій політичних партій, об’єднань підприємців, професійних спілок, наукових установ та закладів вищої освіти, які діють на території міста, окремі фахівці, інші особи.
4. Консультативні ради можуть розглядати питання, які зачіпають права та законні інтереси усіх або частини членів територіальної громади.
5. Організація роботи консультативної ради покладається на її голову. Голова консультативної ради скликає та веде засідання консультативної ради, дає доручення членам ради, представляє консультативну раду у відносинах з міським головою та міською радою, її виконавчими органами.
У разі відсутності голови консультативної ради або у випадках неможливості виконання ним своїх повноважень рада обирає особу, яка головує на відповідному засіданні.
6. Секретар консультативної ради сповіщає членів ради та запрошених про час та місце проведення засідання консультативної ради, оформлює протоколи засідань та веде їх облік, бере участь у складанні плану роботи консультативної ради та контролює його виконання.
7. Основною формою роботи консультативних рад є відкриті засідання. У засіданнях консультативних рад з правом дорадчого голосу можуть брати участь депутати міської ради, керівники її виконавчих органів, керівники органів державної влади, а також інші особи на запрошення голови консультативної ради.
8. Засідання консультативної ради оформлюються протоколом, який містить рішення консультативної ради з усіх розглянутих нею питань та підписується головою і секретарем консультативної ради.
Рішення консультативної ради доводиться до відома органів місцевого самоврядування, яких вони стосуються.
З окремих питань рішенням консультативної ради може визначатися необхідність участі її представника у пленарному засіданні міської ради або засіданні виконавчого комітету, на якому розглядатимуться питання, пов’язані із прийнятими консультативною радою рішеннями, з метою оголошення на такому засіданні прийнятого з цього приводу рішення консультативної ради та взяття участі у вирішенні відповідного питання з правом дорадчого голосу.
9. Консультативні ради не рідше одного разу на рік звітують про свою діяльність перед територіальною громадою.
10. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності консультативних рад покладається на апарат та виконавчі органи міської ради.

Стаття 37. Участь у роботі контрольно-наглядових органів юридичних осіб публічного права, утворених за рішенням міської ради
1. Члени територіальної громади можуть брати участь в роботі контрольно-наглядових органів юридичних осіб публічного права, утворених за рішенням міської ради.
2. Порядок та умови участі у відповідних контрольно-наглядових органах визначаються законодавством України та рішеннями міської ради.

Стаття 38. Участь у розподілі коштів бюджету Одеської міської територіальної громади через створення проєктів для покращення розвитку територіальної громади та/або голосування за них (громадський бюджет міста Одеси)
1. У бюджеті Одеської міської територіальної громади можуть передбачатися видатки для реалізації громадського бюджету міста Одеси – кошти бюджету Одеської міської територіальної громади, що спрямовуються на реалізацію проєктів розвитку м. Одеси, які подані безпосередньо членами територіальної громади та на конкурсних засадах визнані переможцями за результатами онлайн-голосування членів територіальної громади.
2. Члени територіальної громади можуть брати участь у такому розподілі коштів бюджету Одеської міської територіальної громади шляхом подачі для участі у конкурсі проєктів щодо реалізації у межах громадського бюджету заходів, спрямованих на розвиток інфраструктури, благоустрою міста, підвищення комфорту проживання його мешканців тощо, а також шляхом онлайн-голосування з метою визначення проєктів-переможців серед загальної кількості представлених для голосування громадських проєктів.
3. Форми та порядок безпосередньої участі територіальної громади у розподілі коштів бюджету Одеської міської територіальної громади визначаються міською радою, а результати участі територіальної громади у розподілі коштів місцевого бюджету обов’язково враховуються міською радою при плануванні бюджету Одеської міської територіальної громади на відповідний рік. 



Стаття 39. Участь у створенні та діяльності органів самоорганізації населення
Члени територіальної громади мають право обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення, а також брати участь у здійсненні органом самоорганізації населення своєї діяльності в порядку, визначеному законодавством України. 

РОЗДІЛ V
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ 

Стаття 40. Засади громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб 
1. Здійснення громадського контролю за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади ґрунтується на Конституції та актах законодавства України, Європейській хартії місцевого самоврядування, цьому Статуті та інших актах міської ради.
2. Громадський контроль за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється з метою захисту прав, свобод та законних інтересів жителів територіальної громади, її інтересів.
3. Громадський контроль за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється на основі таких принципів:
1) відкритості та прозорості;
2) пріоритетності прав людини та громадянина;
3) законності;
4) добровільності та безоплатної участі у здійсненні громадського контролю;
5) неупередженості, об’єктивності та достовірності;
6) сприяння досягненню балансу приватних та публічних інтересів при вирішенні питань місцевого значення;
7) сприяння недопущенню перешкоджання здійсненню законного громадського контролю;
8) професійності та компетентності учасників громадського контролю;
9) взаємодії жителів територіальної громади та органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Стаття 41. Форми здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб 
1. Громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування територіальної громади та їх посадових осіб здійснюється шляхом:
1) забезпечення органами місцевого самоврядування та їх уповноваженими посадовими особами права кожного на доступ до публічної інформації в обсягах, передбачених актами законодавства України;
2) звітування міським головою, депутатами міської ради про їх роботу згідно з вимогами чинного законодавства;
3) участі жителів територіальної громади у роботі консультативно-дорадчих органів, що створюються при міській раді та її виконавчих органів;
4) подання індивідуальних чи колективних звернень громадян України та/або осіб, які не є громадянами України і законно перебувають на її території, із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, заяв або клопотань щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних й особистих прав і законних інтересів та скарг про їх порушення;
5) громадської експертизи діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;
6) використання інших форм, передбачених законодавством.

Стаття 42. Звітування перед територіальною громадою посадових осіб та органів місцевого самоврядування
1. Звітування органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб здійснюється з метою забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також інформування населення про вирішення питань місцевого значення.
2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними,  підконтрольними та відповідальними перед територіальною громадою.
3. Органи та посадові особи місцевого самоврядування періодично, але не менш як два рази на рік, інформують територіальну громаду про виконання бюджету Одеської міської територіальної громади, програми соціально-економічного та культурного розвитку, інших цільових програм, про розв’язання актуальних проблем життєдіяльності територіальної громади, про свою діяльність у попередні календарні періоди, з інших питань місцевого значення.
4. Міський голова, депутати міської ради, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівники виконавчих органів міської ради не рідше одного разу на рік звітують перед територіальною громадою про свою діяльність за попередній календарний рік протягом першого кварталу року, наступного за звітним.
Не рідше одного разу на рік міський голова та депутати міської ради звітують про свою діяльність на відкритих зустрічах із членами територіальної громади. В інших випадках, за потреби, таке звітування може відбуватись у спосіб, не заборонений чинним законодавством, зокрема на пленарних засіданнях ради, громадських слуханнях, зустрічах з представниками засобів масової інформації, шляхом розміщення звіту на офіційному сайті міської ради тощо.
Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів та керівники виконавчих органів міської ради звітують про свою діяльність перед територіальною громадою шляхом розміщення відповідного звіту на офіційному сайті міської ради та/або на відкритих зустрічах із членами територіальної громади, пленарних засіданнях міської ради, громадських слуханнях, зустрічах з представниками засобів масової інформації тощо.
5. Відкрита зустріч із територіальною громадою організовується та здійснюється у спосіб, який дозволяє жителям територіальної громади поставити запитання, висловити зауваження та подати пропозиції.
6. Особливості організації звітів депутатів міської ради визначаються законом.
7. Територіальна громада має право на отримання інформації про діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування в порядку, встановленому законодавством України.

Стаття 43. Громадська експертиза
1. У випадках, передбачених законодавством України, фізичні, юридичні особи, інститути громадянського суспільства можуть проводити, замовляти проведення громадської експертизи.
2. За результатами громадської експертизи висновки та пропозиції спрямовуються до органів місцевого самоврядування та підлягають обов’язковому розгляду.
3. Органи місцевого самоврядування повідомляють про результати розгляду висновків та пропозицій, отриманих за результатами громадської експертизи, особам, які їх спрямували.

РОЗДІЛ VІ 
КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ТА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МІСТА В ОСНОВНИХ СФЕРАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 44. Культурна спадщина на території міста Одеси
1. Культурна спадщина м. Одеси включає об'єкти культурної спадщини  національного значення та місцевого значення, правові, організаційні, соціальні та економічні відносини у сфері охорони яких визначені у чинному законодавстві України.
2. Особливості реалізації відносин у сфері охорони культурної спадщини на території міста Одеси обумовлені внесенням м. Одеси до списку історичних населених місць України згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878, а також внесенням історичного центру Одеси до основного Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
3. Територіальна громада та органи місцевого самоврядування усвідомлюють свою відповідальність та забезпечують у межах своїх повноважень збереження для нащадків та популяризацію культурної спадщини на території м. Одеси, зокрема під час розроблення та затвердження містобудівної документації, вирішення у встановленому законодавством порядку інших питань у сфері містобудування, благоустрою з урахуванням обмежень, встановлених для забудови в межах історичних ареалів міста, охоронних зон пам’яток культурної спадщини, а також міжнародних зобов’язань України щодо охорони об’єктів, внесених до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
4. З метою забезпечення охорони культурної спадщини на території міста Одеси органами місцевого самоврядування у порядку, передбаченому законодавством України, можуть визначатися особливі режими використання  та конкретні обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів міста Одеси, в охоронних зонах пам'яток культурної спадщини, а також в межах територій, внесених до основного Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, які забезпечуватимуть збереження характерної властивості відповідних об'єктів спадщини, що становлять їх історико-культурну цінність.
5. Органи місцевого самоврядування взаємодіють з органами державної влади та міжнародними організаціями з питань охорони та використання об’єктів культурної спадщини на території міста.

Стаття 45. Громадський простір міста Одеси
1. Громадський простір міста Одеси – це відкритий міський простір (площі, вулиці, парки, сквери, бульвари, прибережна зона), який члени територіальної громади використовують для прогулянок, відпочинку, занять спортом, навчання та зустрічей. 
2. Мешканці Одеси мають право на чистий, комфортний, безпечний цікавий для проведення дозвілля для різних верств населення громадський простір.
3. До об’єктів громадського простору належать парки, площі, сквери, пляжі, тротуари, спортивні майданчики, дитячі майданчики тощо.
4. Органи місцевого самоврядування забезпечують об’єкти громадського простору доступністю та безбар’єрністю для всіх мешканців міста, освітлення в темну пору доби, створюють сприятливі умови для  комфортного спілкування та розваг, соціально-культурного розвитку, враховуючи інтереси населення міста різних вікових груп.
5. Мешканці та гості міста зобов’язані ощадливо та бережливо ставитися до об’єктів громадського простору міста Одеси.
6. Благоустрій об’єктів громадського простору міста Одеси фінансується за рахунок бюджету Одеської міської територіальної громади, інших не заборонених законом України джерел.

Стаття 46. Сприяння соціально-культурному розвитку міста
1. Органи місцевого самоврядування сприяють та підтримують розвиток духовного і культурного життя, інтелектуального і культурного потенціалу та відповідної інфраструктури міста.
2. Органи місцевого самоврядування створюють умови для творчого, наукового, культурного, інтелектуального, спортивного розвитку обдарованих членів територіальної громади, надають їм організаційну підтримку.
3. Органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень сприяють участі членів територіальної громади у національних та міжнародних конкурсах, фестивалях, спортивних, наукових, культурних, інтелектуальних, творчих та інших заходах, що проводяться у місті та за його межами.

Стаття 47. Реалізація повноважень органів місцевого самоврядування у сфері освіти та науки
1. У здійсненні своїх повноважень органи місцевого самоврядування та їх посадові особи прагнуть сформувати імідж Одеси як освітнього та наукового центру.
2. З цією метою органи місцевого самоврядування та їх посадові особи  забезпечують належні умови для здобуття членами територіальної громади дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, розвиток мережі відповідних закладів освіти та їх стале утримання, розвиток інноваційних, інклюзивних форм освіти, сприяють розвитку наукового потенціалу міста, вживають заходів щодо підтримки видатних науковців та наукових проєктів, які реалізуються у місті.

Стаття 48. Благодійництво та меценатство
1. Територіальна громада та органи місцевого самоврядування, виходячи з історичних традицій та сучасного позитивного досвіду, схвалюють та підтримують благодійництво та меценатство.
2. Підтримка благодійництва та меценатства органами місцевого самоврядування здійснюється відповідно до законодавства України, а також шляхом популяризації діяльності благодійників та меценатів серед населення міста.

РОЗДІЛ VII 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 49. Порядок прийняття Статуту. Дія Статуту в часі та просторі
1. Статут приймається Одеською міською радою після громадського обговорення і підлягає державній реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань.
2. Статут оприлюднюється на офіційному сайті міської ради після його державної реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, та набуває чинності з моменту його державної реєстрації. 
3. Дія Статуту розповсюджується на всю територію міста.


Стаття 50. Порядок внесення змін до Статуту
1. Пропозиції щодо внесення змін до Статуту можуть вноситися міським головою, виконавчим комітетом, не менше ніж 1/3 депутатів від загального складу міської ради або членами територіальної громади у визначеному цим Статутом порядку місцевої ініціативи.
2. Рішення про внесення змін до Статуту приймається та набуває чинності у такому самому порядку як рішення про його затвердження.
3. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань,          у порядку, встановленому чинним законодавством.


