Розпорядження
Одеського міського голови
№1178 від 03.12.2015р.

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 27 лютого 2007 року                   № 106-01р «Про створення Координаційної ради керівників громадських та благодійних організацій при Одеському міському голові»
 
Відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування                      в Україні", з метою підвищення ефективності роботи Координаційної ради керівників громадських та благодійних організацій при Одеському міському голові:

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 27 лютого                 2007 року № 106-01р «Про створення Координаційної ради керівників громадських та благодійних організацій при Одеському міському голові», виклавши додатки 1, 2 у новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на в.о. заступника міського голови Котляра А.І. 



                                                               Г. Труханов



















Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 03.12.2015
№1178

«Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 27 лютого  2007 року               № 106-01р


СКЛАД 
Координаційної ради керівників громадських та благодійних організацій
при Одеському міському голові

	
Жильцов 
Олександр Сергійович
-
голова Координаційної ради, директор департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради;

Габерстро
Валерій Едуардович
-
заступник голови Координаційної ради, керуючий роботою секції благодійних організацій, голова правління благодійного фонду «Молодий інвалід» (за згодою);

Король
Володимир Степанович
-
заступник голови Координаційної ради, керуючий роботою секції громадських організацій, голова Приморської районної громадської організації «Союз Чорнобиль» (за згодою);

Рибак 
Інна Олексіївна
-
секретар Координаційної ради, начальник відділу комунікацій з громадськістю департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради.

Члени Координаційної ради:

Абрамова
Надія Миколаївна
-
голова громадської організації «Пересипчанка» (за згодою);
 
Афанасіаді 
Тетяна Володимирівна
-
голова правління благодійної організації «Об'єднання неурядових організацій Одеської області «Разом за життя»                           (за згодою);

Бінюков 
Валерій Валерійович
-
голова благодійної організації «Благодійний фонд «Життя і люди» (за згодою);

Волков 
Петро Георгійович 

-
голова правління Одеського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги» (за згодою);

Воцал 
Михал Павел   

-
голова правління благодійного фонду             «Дон Боско» (за згодою);
Гаманюк 
Валентина Павлівна
-
голова громадської організації «Товариство інвалідів Суворовського району м. Одеси» (за згодою);

Головко 
Валерій Якович
-
голова громадської організації «Правозахисне товариство «Співдружність» (за згодою);

Грибова 
Олена Петрівна
-
голова правління громадської організації «Молодіжний центр розвитку» (за згодою);

Григор'єва 
Ірина Юріївна
-
голова правління громадської молодіжної організації «Клуб взаємодопомоги «Життя+» (за згодою);

Грищенко
Валентина Іванівна
-
голова обласної громадської жіночої організації «Мати і дитина» (за згодою);

Дейкіна
Наталія Дмитрівна
-
голова правління благодійного товариства «Співвітчизник» (за згодою);

Дехтяр 
Валерій Володимирович
-
голова громадської організації «Правозахисна спілка військовослужбовців, ветеранів військової служби та учасників бойових дій «Наша військова справа»                    (за згодою);

Джум 
Максим Анатолійович
-
голова правління благодійного фонду «Планета добрих людей» (за згодою);

Дюков 
Володимир Павлович
-
голова правління громадської організації «Союз громадян Одеси» (за згодою);

Д'ячкова
Ніла Миколаївна
-
директор благодійного фонду соціального захисту старості громадян «Наше майбутнє» (за згодою);

Єфіменко 
Володимир Володимирович
-
голова правління Всеукраїнського благодійного фонду «Відродження життя                    в Україні» (за згодою);

Жеман 
Дмитро Олександрович 

-
голова правління організації роботодавців Автомобільного транспорту Одеської області (за згодою);

Жукова 
Анжеліка Борисівна
-
голова Одеської обласної громадської організації «Об'єднання творчої інтелігенції «Асамблея» (за згодою);

Зверьков 
Костянтин Станіславович
-
голова правління громадської організації «Ера милосердя» (за згодою);

Зеленков
Леонід Казимирович
-
президент Асоціації ветеранів культпросвітроботи м. Одеси (за згодою);

Казанов
Жорж Алієвич
-
голова громадської організації «Творча спілка Казанова» (за згодою);

Калякін 
Олег Анатолійович
-
голова правління благодійного фонду «Можливість» (за згодою);

Кіріяк 
Алла Іванівна 

-
голова правління благодійного фонду «Вітрила дитинства» (за згодою);
Колобова 
Рита Валеріївна 

-
голова правління благодійного фонду «АВЕ» (за згодою);
Корнійчук
Наталія Миколаївна
-
голова громадської організації «Діва»                   (за згодою);
 
Костін 
Сергій Ігорович
-
президент Одеського благодійного фонду реабілітації та соціальної адаптації громадян без визначеного місця проживання «Шлях додому» (за згодою);

Котович 
Альбіна Олегівна
-
голова правління громадської організації «Сонячне коло» (за згодою);

Кукін
Олег Миколайович
-
голова правління громадської організації «Жителі блокадного Ленінграда»                          (за згодою);

Леонова
Алла Олександрівна
-
голова Одеського міського товариства інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»  (за згодою);

Недєлько 
Юрій Григорович
-
голова Одеського обласного фонду допомоги інвалідам війни ім. маршала                      Г.К. Жукова (за згодою);

Овсов 
Сергій Анатолійович
-
голова правління громадської організації «Комітет захисту громадян» (за згодою);

Огренчук 
Святослав Володимирович
-
голова правління громадської організації «Ілля Муромець» (за згодою);

Павленко
Олена Валеріївна
-
президент благодійної організації «Благодійний фонд «Бджілка» (за згодою);

Подолян 
Ілля Костянтинович
-
президент благодійного фонду «Веселка»  (за згодою);

Пузанов 
В'ячеслав Валерійович
-
президент Одеського обласного благодійного фонду «Спадщина»                            (за згодою);

Рибак
Тетяна Василівна
-
голова громадської організації «Товариство багатодітних сімей Суворовського району» (за згодою);

Савченко 
Наталя Василівна 

-
директор благодійної організації «Сім'я»            (за згодою);
Самойлова 
Олена Анатоліївна
-
голова громадської організації «Центр захисту дітей» (за згодою);

Семікоп 
Тетяна Євгенівна
-
голова громадського руху «Віра, надія, любов» (за згодою);

Сердіченко 
Денис Петрович
-
віце-президент благодійного фонду «Міжнародна допомога «Добрий Самарянин» (за згодою);

Талалаєв 
Костянтин Олександрович
-
голова правління громадської організації «Медична правда» (за згодою);

Терехова
Наталія Валеріївна
-
співголова громадської організації «Інший формат» (за згодою);

Шмиговська 
Галина Павлівна
-
віце-президент міжнародного благодійного фонду «Реформація» (за згодою)».

 



Керуюча справами                                        О. Оніщенко

Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 03.12.2015р.
№ 1178

«Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 27 лютого  2007 року               № 106-01р




Положення
про Координаційну раду керівників громадських та благодійних організацій при Одеському міському голові
 

1. Загальні положення

1.1. Координаційна рада керівників громадських та благодійних організацій при Одеському міському голові (далі – Рада) є постійно діючим громадським дорадчим органом. 
1.2. Рада створюється розпорядженням міського голови. 
1.3. Для організації взаємодії з органами місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами та попереднього розгляду матеріалів, проектів нормативно-правових актів та інше, що надійшли до Ради, Рада утворює робочу групу (далі – Робоча група)   з делегованих представників від громадських та благодійних організацій                    (далі – Організації), які діють на території міста Одеси. 
1.4. З метою об’єднання управлінських можливостей інститутів громадського суспільства, фахівців відповідної кваліфікації для підвищення професійного рівня і виконання Радою своїх завдань та залучення членів Ради до активної участі в попередньому розгляді, вивченні, підготовці і реалізації питань, які належать до повноважень Ради, Рада утворює ініціативні групи за напрямками діяльності (далі – Ініціативна група).
1.5. Рада, Робоча група та Ініціативні групи діють на громадських засадах. 
1.6. Рада, Робоча група та Ініціативні групи керуються Конституцією України та чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням. 


2. Мета та предмет діяльності Ради

2.1. Метою діяльності Ради є консолідація Організацій стосовно реалізації державних, міських соціальних програм у галузі покращення діяльності об'єднань громадян та участь у розробленні, здійсненні та аналізі державної та міської політики відносно об'єднань громадян. 
2.2. Предметом діяльності Ради є всі питання, які стосуються державної та міської політики в усіх галузях (політичній, економічній, соціальній, культурній, освітній, міжнародній тощо). 

3. Основні завдання Ради

3.1. Надання рекомендацій, внесення пропозицій стосовно діяльності Організацій, органів місцевого самоврядування з питань предмету діяльності Ради. Розроблення пропозицій щодо фінансування й матеріально-технічного забезпечення роботи Організацій.
3.2. Активізація участі громадян міста у вирішенні актуальних проблем територіальної громади в духовній, суспільній, освітній, культурній сферах тощо. 
3.3. Сприяння поширенню толерантності та злагоди у місті. 
3.4. Регулярне інформування органів місцевого самоврядування та засобів масової інформації м. Одеси стосовно предмета діяльності Ради. 
3.5. Розгляд пропозицій стосовно тематики наукових досліджень з питань предмета діяльності Ради та підготовка висновків для здійснення відповідних дослідницьких проектів. 
3.6. Рада може виконувати інші завдання, які не суперечать цьому Положенню та відповідають предмету діяльності Ради. 

4. Склад Ради, порядок формування Ради, Робочої групи Ради                              та Ініціативних груп, регламент їх роботи

4.1. Склад Ради:
4.1.1. До складу Ради входять по одному представнику (керівнику) від громадських та благодійних організацій, що діють на території міста Одеси не менше 1 року. 
4.1.2. Рада складається з двох секцій: 
- секція громадських організацій; 
- секція благодійних організацій. 
4.1.3. Представники політичних партій не можуть бути членами Ради. 
4.2. Порядок формування Ради та Робочої групи Ради:
4.2.1. Рішення про прийняття або виключення зі складу Ради виноситься на засідання Робочої групи та за поданням Голови ради затверджується розпорядженням міського голови. 
4.2.2. Організація подає до департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради (далі – Департамент) заяву про вступ до Ради. 
До заяви додаються наступні документи: 
- витяг з протоколу засідання статутного керуючого органу Організації, завірений печаткою та підписаний керівником, про рішення про участь Організації в Раді; 
- витяг з протоколу з’їзду (конференції) або загальних зборів про обрання керівника Організації; 
- звіт про діяльність Організації за попередній календарний рік; 
- завірена печаткою Організації або нотаріально копія статуту організації; 
- завірена печаткою Організації або нотаріально виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 
- завірена печаткою Організації або нотаріально копія довідки про включення до ЄДРПОУ. 
4.2.3. Департамент проводить моніторинг діяльності організацій, які бажають вступити до Ради, та на основі проведеного моніторингу робить висновки щодо доцільності вступу організації до Ради. Результати моніторингу оформлюються доповідною запискою. 
4.2.4. Прийом Організації до Ради водночас означає визнання повноважень представника цієї Організації як члена Ради. 
4.2.5. Повноваження члена Ради визначаються періодом повноважень органу, який його делегував. 
4.2.6. У разі переобрання Організацією керівника, колишній керівник визнається Радою таким, що втратив повноваження членства у Раді. Організація зобов’язана відкликати колишнього керівника та делегувати новообраного керівника. 
4.2.7. Для відкликання та заміни керівника Організація подає до Департаменту витяг з протоколу з’їзду (конференції) або загальних зборів Організації. 
4.2.8. Член Ради має право вийти з її складу за власним бажанням, подавши до Департаменту заяву про вихід. 
4.2.9. Вихід члена зі складу Ради означає припинення роботи Організації у складі Ради. 
4.2.10. У разі порушення обов'язків члена Ради, передбачених цим Положенням, або надходження більш ніж 2 (двох) скарг на некоректну поведінку члена Ради, Робоча група має право ухвалити мотивоване рішення про виключення представника зі складу Робочої групи або Ради. 
4.2.11. У випадку ухвалення рішення, передбаченого пунктом 4.2.10 цього Положення, Організація зобов’язана розглянути його та дати вмотивовану відповідь Раді до її наступного засідання. Відсутність відповіді на час початку наступного засідання Ради означає, що Організація погодилася із рішенням Ради, а її представник втратив повноваження та право бути присутнім на її засіданнях. 
4.2.12. У випадку, якщо член Ради не бере участь у чергових засіданнях Ради більше ніж 2 (два) рази без поважних причин, Робоча група має право направити на розгляд голови Ради рішення про виключення цієї Організації зі складу Ради. 
4.2.13. У випадку, якщо Організація, яка входить до складу Ради, не бере участь у загальноміських заходах, які затверджені розпорядженнями міського голови, більше ніж 2 (два) рази без поважних причин, Робоча група має право направити на розгляд голови Ради рішення про виключення цієї Організації зі складу Ради. 
4.2.14. Члени Ради обирають заступника голови Ради, керуючого роботою секції громадських організацій, заступника голови Ради, керуючого роботою секції благодійних організацій, громадського секретаря секції громадських організацій, громадського секретаря секції благодійних організацій із членів Ради строком на 1 рік. Заступники голови Ради затверджуються розпорядженням міського голови.
4.2.15. Членами Робочої групи Ради за згодою можуть бути представники виконавчих органів Одеської міської ради. Призначення або виключення з Робочої групи Ради оформлюється відповідним рішенням. 
4.2.16. Робоча група утворюється з числа голови Ради, секретаря Ради, заступника голови Ради, керуючого роботою секції громадських організацій, заступника голови Ради, керуючого роботою секції благодійних організацій, громадського секретаря секції громадських організацій, громадського секретаря секції благодійних організацій, а також керівників Ініціативних груп.
4.3. Порядок формування Ініціативної групи: 
4.3.1. Ініціативна група Ради створюється із числа членів Ради. 
4.3.2. Перелік ініціативних груп та їх персональний склад затверджується Радою.
4.3.3. Члени Ініціативної групи обирають керівника та секретаря Ініціативної групи на її засіданні строком на 1 рік. 
4.3.4. Питання про відкликання керівника та секретаря Ініціативної групи може бути порушене двома третинами її членів або головою Ради.  
4.3.5. Для відкликання керівника Ініціативної групи члени Ініціативної групи готують доповідну записку на ім’я голови Ради, після чого голова Ради ухвалює відповідне рішення, на підставі якого відбувається переобрання керівника Ініціативної групи. 
4.3.6. Координацію та контроль за роботою Ініціативних груп здійснюють заступники голови Ради.
4.3.7. У випадку, якщо член Ініціативної групи не бере участь у чергових засіданнях Ініціативної групи більше ніж 2 (два) рази без поважних причин, Ініціативна група має право прийняти рішення про виключення Організації зі складу Ініціативної групи. 
4.3.8. При узгодженні з головою Ради Ініціативна група може залучати до роботи депутатів Одеської міської ради (за згодою), посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради, відповідальних за вирішення питань, що розглядаються Ініціативною групою, представників підприємств, установ та організацій, а також окремих фахівців (за згодою).
4.4. Регламент роботи Ради:
4.4.1. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потреби, але не менше одного разу на квартал. Рада працює відповідно до плану, що затверджується на її засіданні. 
4.4.2. Засідання Ради є правочинним за умови присутності не менше половини її складу. 
4.4.3. Рада ухвалює рішення простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні. 
4.4.4. Засідання Ради веде голова Ради, а у разі відсутності – заступник голови Ради, керуючий роботою секції громадських організацій, заступник голови Ради, керуючий роботою секції благодійних організацій чи секретар Ради. За дорученням голови Ради засідання може вести інша особа, яка є членом Ради. 
4.4.5. Засідання Ради протоколюються. Протокол веде секретар Ради, а за його відсутності – інша особа за дорученням голови Ради. Протокол підписують секретар Ради та особа, яка вела засідання Ради. 
4.4.6. Засідання Ради починається з оголошення порядку денного. Члени Ради мають право вносити зміни та доповнення до порядку денного. Порядок денний затверджується голосуванням. 
4.4.7. Організаційне та матеріальне забезпечення діяльності Ради проводиться за рахунок коштів Департаменту. 
4.4.8. В рамках Ради можуть утворюватися тимчасові групи для реалізації проектів із залученням інших громадських організацій, що не входять до складу Ради. 	
4.5. Регламент роботи Робочої групи: 
4.5.1. Робоча група Ради є постійно діючим виконавчим органом Ради, планує роботу Ради та готує порядок денний засідання Ради. 
4.5.2. Робоча група діє на основі цього Положення. 
4.5.3. Засідання Робочої групи Ради веде голова Ради. 
4.5.4. Основною формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться за потреби, але не менше одного разу на квартал. 
4.5.5. Робоча група працює відповідно до плану, що затверджується на її засіданні. 
4.5.6. Засідання Робочої групи протоколюється. 
4.5.7. Засідання Робочої групи починається з оголошення порядку денного. Члени Робочої групи мають право вносити зміни та доповнення до порядку денного. Порядок денний затверджується голосуванням. 
4.6. Регламент роботи Ініціативної групи:
4.6.1. Ініціативна група як робочий орган Ради підзвітна і підконтрольна Раді та діє на основі цього Положення.
4.6.2. Основною формою роботи Ініціативної групи є засідання. 
4.6.3. Засідання Ініціативних груп скликаються за потреби, але не рідше ніж один раз на квартал, і є правомочними, якщо в них бере участь не менше половини загального складу Ініціативної групи.
4.6.4. За результатами розгляду питань на своїх засіданнях Ініціативна група може рекомендувати внести питання на розгляд Ради, надаючи при цьому необхідні матеріали. Рішення щодо доцільності внесення питання на розгляд Ради приймає Робоча група.
4.6.5. Рішення Ініціативних груп приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні.
4.6.6. Питання, що відносяться до компетенції декількох Ініціативних груп, можуть розглядатися на спільних засіданнях Ініціативних груп. Спільні засідання Ініціативних груп за взаємною домовленістю веде один з керівників Ініціативних груп і від їх імені доповідає Раді.
4.6.7. Організація роботи Ініціативної групи покладається на керівника Ініціативної групи. 
4.6.8. Засідання ініціативної групи протоколюється. Протокол веде секретар Ініціативної групи, а за його відсутності – інша особа за дорученням керівника Ініціативної групи. Протокол підписується головуючим на засіданні та секретарем засідання. 
4.6.9. Питання про припинення діяльності Ініціативної групи може бути порушене двома третинами її членів або головою Ради. 

5. Керівництво Ради

5.1. Голова Ради: 
- керує роботою Ради на постійній основі, без доручення представляє Раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування; 
- утворює за дорученням Ради узгоджувальні комісії, Робочу групу та Ініціативні групи, розглядає їх висновки, представляє їх на розгляд Раді; 	
- дає окремі доручення членам Ради; 
- проводить консультації між членами Ради у разі виникнення розбіжностей чи протиріч; 
- контролює виконання рішень Ради. 
5.2. Заступник голови Ради, керуючий роботою секції громадських організацій: 
- координує роботу членів Ради, які є представниками секції громадських організацій та Ініціативних груп; 
- за усним чи письмовим дорученням голови Ради або у випадку відсутності голови Ради виконує його функції. 
5.3. Заступник голови Ради, керуючий роботою секції благодійних організацій: 
- координує роботу членів Ради, які є представниками благодійних організацій та Ініціативних груп; 
- за усним чи письмовим дорученням голови Ради або у випадку відсутності голови Ради виконує його функції. 
5.4. Керівник Ініціативної групи:
- обирається на засіданні Ініціативної групи із членів Ініціативної групи строком на один рік простою більшістю від кількості присутніх на засіданні;
- член Ради може бути обраним керівником не більше 1 (однієї) Ініціативної групи; 
- організовує роботу Ініціативної групи;
- забезпечує складання плану роботи Ініціативної групи;
- скликає і головує на засіданнях Ініціативної групи;
- запрошує в разі необхідності фахівців для участі в роботі Ініціативної групи;
- представляє Ініціативну групу у відносинах з Радою;
- організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій Ініціативної групи;
- організовує підготовку звіту про роботу Ініціативної групи;
- доповідає Раді про роботу Ініціативної групи;
- дає доручення з організаційних питань членам Ініціативної групи;
- здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням, рішеннями Ради та розпорядженнями голови Ради;
- у разі, коли керівник Ініціативної групи не може виконувати                            свої функції, ці функції виконує секретар Ініціативної групи, а за його відсутності – інший член Ініціативної групи за дорученням керівника Ініціативної групи.
5.5. Секретар Ради: 
- діє на постійній основі, є представником виконавчих органів Одеської міської ради та затверджується у складі Ради розпорядженням міського голови; 
- планує роботу Ради; 
- скликає засідання Ради й веде її документацію; 
- підтримує постійний зв’язок з членами Ради та керівними органами членів Ради. 
5.6. Громадський секретар Ради секції громадських організацій: 
- обирається за поданням голови Ради із членів Ради строком на один рік простою більшістю від кількості присутніх на засіданні 50 % +1; 
- протоколює та узагальнює пропозиції, які надходять від членів Ради, які є представниками громадських організацій; 
- підтримує постійний зв’язок з членами Ради, які є представниками громадських організацій, та керівними органами членів Ради. 
5.7. Громадський секретар Ради секції благодійних організацій: 
- обирається за поданням голови Ради із членів Ради строком на один рік простою більшістю від кількості присутніх на засіданні 50 % +1; 
- протоколює та узагальнює пропозиції, які надходять від членів Ради, які є представниками благодійних організацій; 
- підтримує постійний зв’язок з членами Ради, які є представниками благодійних організацій, та керівними органами членів Ради. 
5.8. Секретар Ініціативної групи: 
- обирається на засіданні Ініціативної групи із членів Ініціативної групи строком на один рік простою більшістю від кількості присутніх на засіданні;  
- організовує повідомлення членів Ініціативної групи про проведення засідання Ініціативної групи та його порядок денний;	
- веде протокол засідання Ініціативної групи; 
- підтримує постійний зв’язок з членами Ініціативної групи; 
- у випадку відсутності керівника Ініціативної групи виконує його функції. 

6. Права та обов’язки Ради

6.1. Рада має право:
6.1.1. Брати участь у розробленні проектів розпоряджень міського голови, рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету, інших документів з питань предмета діяльності Ради. Для цього через Департамент Рада отримує запрошення, пропозиції, проекти документів. 
6.1.2. Звертатися безпосередньо до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ з запитами, пропозиціями з питань предмета діяльності Ради. 
6.1.3. Одержувати від місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ інформацію, необхідну для виконання завдань, передбачених цим Положенням у порядку, встановленому чинним законодавством. 
6.1.4. Надавати організаційну, методичну, правову, консультативну допомогу Організаціям, у тому числі і не членам Ради. 
6.1.5. Розробляти та подавати проекти, рекомендації, пропозиції, методичні вказівки, узагальнюючі, аналітичні матеріали тощо, поширювати такі матеріали. 
6.1.6. Проекти, рекомендації, пропозиції та інші матеріали Ради мають бути обов’язково розглянуті виконавчими органами Одеської міської ради відповідно до їх компетенції у порядку, встановленому чинним законодавством.
6.1.7. Поширювати інформацію про діяльність Ради, окремих членів Ради (за їх згоди). 
6.1.8. Запрошувати на засідання фахівців, які можуть надати довідкову, спеціалізовану інформацію, потрібну для виконання завдань Ради. 
6.2. Рада зобов’язана:
6.2.1. Брати участь у розробленні проектів розпоряджень міського голови, рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету, інших документів з питань предмета діяльності Ради, якщо до Ради надійшло відповідне прохання (звернення). 
6.2.2. Зберігати конфіденційність стосовно матеріалів, отриманих нею від місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ, політичних партій, громадських та релігійних організацій, якщо було зроблене належне застереження під час передачі документів.
6.3. Права та обов’язки членів Ради:
6.3.1. Член Ради має право: 
- брати участь у засіданнях Ради; 
- бути членом Ініціативних груп та інших робочих органів Ради;
- брати участь у розробленні питань, які стосуються предмета діяльності Ради та діяльності самої Ради, в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування (за дорученням Ради та за погодженням з цими органами); 
- одержувати в Раді аналітичні, довідкові, інформаційні та інші матеріали з предмета діяльності Ради та діяльності самої Ради; 
- брати участь у підготовці рішень Ради, письмово висловлювати особисту думку зі спірних питань. 
6.3.2. Член Ради зобов’язаний: 
- дотримуватися цього Положення; 
- брати участь у роботі Ради; 
- брати участь у роботі та виконувати рішення органів Ради, до складу яких входить;
- бути толерантним та дотримуватись норм морально-етичної поведінки; 
- утримуватися від поширення інформації про діяльність Ради, про її рішення тощо, якщо дана інформація була визнана Радою конфіденційною; 
- виконувати рішення Ради, якщо таке рішення було визнане членами Ради як обов’язкове для виконання. 

7. Порядок внесення змін, доповнень до цього Положення

Питання про внесення змін, доповнень до цього Положення може порушити будь-який член Ради, для чого подає голові Ради відповідні письмові пропозиції. Ці пропозиції Робоча група розглядає не пізніше наступного планового засідання та ухвалює відповідне рішення, на підставі якого директор Департаменту готує подання міському голові за підписом заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків. 

8. Порядок припинення діяльності Ради

Питання про припинення діяльності Ради може бути порушене двома третинами її членів або міським головою». 



Керуюча справами                                                          		          О. Оніщенко 

