Розпорядження
Одеського міського голови
№ 181 від 15.03.2019 р.

Про створення робочої  групи з питань розвитку кіно

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України                      «Про місцеве самоврядування в Україні», Програми розвитку туризму                      в м. Одесі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 03 січня 2016 року № 267-VII, з метою сприяння розвитку кіновиробництва в  м. Одесі та промоції міста як привабливої кінолокації, вдосконалення роботи виконавчих органів Одеської міської ради:

	Створити робочу групу з питань розвитку кіно та затвердити її склад (додаток 1). 


	Затвердити Положення про робочу групу з питань розвитку кіно (додаток 2). 


	Доручити департаменту культури та туризму Одеської міської ради здійснити організаційне забезпечення діяльності робочої групи з питань розвитку кіно.

  
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.
 


           							 Г. Труханов
















									Додаток 1
до розпорядження 
міського голови
від 15.03.2019 р.
№ 181

СКЛАД
робочої групи з питань розвитку кіно 

Вугельман 
Павло Володимирович                   
-
голова робочої групи, заступник міського голови;

Маркова 
Тетяна Юріївна
-
заступник голови робочої групи, директор департаменту культури та туризму Одеської міської ради;

Лещева 
Катерина Василівна
-
секретар робочої групи, директор комунального підприємства «Туристичний інформаційний центр міста Одеси».

Члени робочої групи:

Багрій-Шахматова 
Марина Леонідівна

-
член правління Національної спілки кінематографістів України, заступник голови Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України, сценарист, редактор, продюсер (за згодою);

Делієв 
Георгій Вікторович
-
актор, режисер, художній керівник театру «Маски-шоу» (за згодою);

Костроменко 
Дмитро Вадимович
-
сценарист, викладач Одеського театрально-художнього училища (за згодою);

Лупій 
Ярослав Васильович
-
директор Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України, український кінорежисер, сценарист, народний артист України (за згодою); 

Мілов 
Олександр Сергійович
-
художній керівник «Mamai Production»                              (за згодою);

Новак
Віктор Анатолійович

-
депутат Одеської міської ради (за згодою);

Новак 
Віллен Захарович
-
український кінорежисер, народний артист України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України (за згодою);


Ноздрюхін-Заболотний Віктор Дмитрович

-
голова громадської організації «Захистим Одеську кіностудію», член Національної спілки кінематографістів України, режисер (за згодою);

Олійникова 
Олександра Андріївна
-
заступник директора департаменту міжнародних зв’язків Одеської міської ради;

Осіпов 
Андрій Олексійович
-
голова правління Приватного акціонерного товариства «Одеська кіностудія» (за згодою);

Павловський 
Леонід Ілліч
-
кінорежисер, заслужений діяч мистецтв України, член правління Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України (за згодою);

Петльована 
Світлана Дмитрівна
-
фахівець з питань кіновиробництва                            (за згодою);

Присяжнюк 
Оксана Володимирівна

-
кіносценарист, письменниця (за згодою);
Ройтберг 
Станіслав Віталійович
-
голова громадської організації «Мистецьке об’єднання «ОДЕСЬКА КІНОКОМІСІЯ»                      (за згодою); 

Сичева 
Лілія Юріївна
-
віце-президент Міжнародної Асоціації підтримки та розвитку української культури, куратор європейського напрямку (за згодою);

Сулима 
Галина Валентинівна
-
українська актриса кіно, президент Міжнародної Асоціації підтримки та розвитку української культури, керівник відділу маркетингу комунального підприємства «Туристичний інформаційний центр міста Одеси»;

Тетюхін 
Сергій Миколайович
-
директор департаменту економічного розвитку Одеської міської ради; 

Чеботар
Анжела Кирилівна

-
фахівець з питань кіновиробництва                          (за згодою);

Чистякова 
Катерина Миколаївна
-
директор комунальної установи «Грантовий офіс «Одеса 5Т».



Керуюча справами                                   О. Оніщенко

Додаток 2
до розпорядження 
міського голови
від 15.03.2019 р.
№ 181

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з питань розвитку кіно

	1. Робоча група з питань розвитку кіно (далі – Група) є консультативно-дорадчим органом, що покликаний сприяти реалізації державної, формуванню та впровадженню міської політики в кіноіндустрії.

	2. Група утворюється в складі уповноважених представників виконавчих органів, комунальних підприємств та установ Одеської міської ради, національних спілок, громадських організацій, які працюють у сфері кіно.

	3. Група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Законом України «Про кінематографію», указами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови, рішеннями Одеської міської ради та її виконавчого комітету і цим Положенням.

	4. Основними завданнями Групи є:
	4.1. Сприяння координації діяльності виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, організацій усіх форм власності у напрямку реалізації міської політики з розвитку кіноіндустрії в м. Одесі.
	4.2. Участь у розробці та підготовці пропозицій та заходів, спрямованих на реалізацію міської політики з розвитку кіноіндустрії                                в м. Одесі.
	4.3. Підтримка ініціатив суб’єктів сфери кіно, громадських організацій, спрямованих на розвиток кіноіндустрії в місті.

5. Група відповідно до покладених на неї завдань:
	5.1. Разом з департаментом культури та туризму Одеської міської ради розробляє та подає міському голові пропозиції щодо формування міської політики стосовно розвитку кіноіндустрії та механізмів її реалізації.
	5.2. Розглядає розроблені громадськими організаціями програми та проекти.
	5.3. Спільно з департаментом культури та туризму Одеської міської ради координує зв’язки з громадськими організаціями.
	5.4. Спільно з департаментом культури та туризму Одеської міської ради сприяє створенню позитивного іміджу м. Одеси як комфортного майданчика для зйомок іноземних та вітчизняних кінофільмів різних жанрів.
	6. Група має право:
6.1. Запрошувати на свої засідання представників публічних органів влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності.
6.2. Одержувати необхідну інформацію в межах своєї компетенції від органів влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

7. Склад Групи:
7.1. Групу очолює голова, який керує роботою Групи, або за його дорученням заступник голови.
7.2. Склад та зміни до нього затверджуються розпорядженням міського голови за поданням голови Групи. 

8. Проведення чергових та позачергових засідань Групи:
8.1. Скликання засідання здійснює голова Групи зі своєї ініціативи або з ініціативи міського голови не рідше одного разу на півроку. 
8.2. Секретар Групи повідомляє про час і місце проведення засідання Групи, а також про питання, що виносяться на її розгляд (порядок денний). 
8.3. Членам Групи надаються проекти документів, що підлягають розгляду на засіданні не пізніше ніж за три дні до розгляду на засіданні Групи. 
8.4. На засіданні в порядку, встановленому цим Положенням, може бути вирішене будь-яке питання, віднесене до відання Групи. 
8.5. У випадку неможливості прибуття на засідання член Групи сповіщає про це секретаря Групи не пізніш ніж за один день до дня проведення засідання. 
8.6. Член Групи, який не має можливості бути присутнім на засіданні Групи, має право направити в Групу свою думку стосовно питання, яке входить до порядку денного, у письмовій формі. Зазначена думка підлягає розгляду на засіданні Групи і враховується при голосуванні. 
8.7. Засідання Групи визнається таким, що відбулось, якщо на ньому були присутні більше половини від загального складу Групи. 
8.8. При відсутності кворуму для проведення засідання Групи головою Групи оголошується дата проведення повторного засідання не пізніше ніж через п'ять днів із тим самим порядком денним. 
8.9. Кожен член Групи має один голос на засіданні Групи. 
8.10. Рішення Групи приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Групи. 
8.11. У випадку рівності голосів голос голови Групи є вирішальним.
8.12. Протокол засідання Групи складається не пізніше семи днів після проведення засідання у двох примірниках. 
8.13. Протокол підписує голова Групи або заступник голови Групи за дорученням голови Групи та секретаря Групи.


Керуюча справами                                                 О. Оніщенко

