Проект
 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження Положення про управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради у новій редакції»



Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування   в Україні», з метою підвищення ефективності реалізації повноважень, наданих виконавчим органам Одеської міської ради, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ: 

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                            «Про затвердження Положення про управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради у новій редакції» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Рябоконя П.М.



Міський голова                                                				Г. Труханов

Керуюча справами                                         		         		О. Оніщенко
 
Вик.: Полюлях 722-12-54
         (Бєлоусюк 722-12-54)
 










Додаток 
                                                                	до рішення виконавчого комітету
                                                                    	Одеської міської ради    
                                                                    	від
                                                                   	№


Про затвердження Положення про управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради у новій редакції


         Відповідно до статей  25, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»,                       з метою підвищення ефективності реалізації повноважень, наданих виконавчим органам Одеської міської ради, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради у новій редакції (додається).

2. Доручити начальнику управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради здійснити заходи з державної реєстрації Положення, зазначеного у пункті 1 цього рішення, відповідно                       до вимог чинного законодавства України.

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


Міський голова                                                           			Г. Труханов 


Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради


Керуюча справами                                                        			О. Оніщенко


Додаток
до рішення Одеської міської  ради
від
№













ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО УПРАВЛІННЯ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ТА РОЗВИТКУ УЗБЕРЕЖЖЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(нова редакція)





















Одеса – 2019


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 	1.1. УПРАВЛІННЯ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ТА РОЗВИТКУ УЗБЕРЕЖЖЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Управління) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі – міська рада), створене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування      в Україні» та інших нормативно-правових актів з метою здійснення заходів              у сфері інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя на території м. Одеси.
 	1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими та підзаконними актами, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
1.3. Управління підпорядковане міському голові, підконтрольне міській раді та виконавчому комітету міської ради.
1.4. Фінансування видатків Управління здійснюється за рахунок коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису.
1.5. Управління є юридичною особою, що має власний баланс, гербову печатку, бланки, рахунки, які відкриваються у встановленому законодавством України порядку в органах Державної казначейської служби України.
1.6. Реорганізація і ліквідація Управління здійснюється відповідно                     до чинного законодавства України.
1.7. Місцезнаходження Управління: м. Одеса, вул. М’ясоєдовська, 13, електронна адреса: eng-zahist@omr.gov.ua.  

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
 
2.1. Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання та функції:
2.1.1. Забезпечує розробку та реалізацію оперативних заходів і довгострокових програм розвитку інженерної інфраструктури, насамперед об'єктів інженерного захисту, ефективного використання території міста і  узбережжя, на які впливають небезпечні інженерно-геологічні процеси (зсуви, підтоплення ґрунтовими водами, провалля та просідання поверхні над підземними виробками).
2.1.2. Вносить пропозиції про розробку детального планування територій узбережжя, виступає замовником цих робіт.
2.1.3. Контролює у межах своїх повноважень діяльність підприємств та організацій усіх форм власності відносно забезпечення належного утримання, ефективної експлуатації території узбережжя, її інженерної інфраструктури та берегозахисних споруд міста Одеси відповідно до вимог чинного законодавства та актів місцевого самоврядування.
2.1.4. Виступає замовником та організовує в установленому порядку закупівлю всіх товарів, робіт і послуг, пов'язаних з інженерними мережами, водовідведенням та водопостачанням, будівництвом чи реконструкцією споруд інженерного захисту, берегозахисних споруд та пляжів на території узбережжя міста Одеси.
2.1.5. Залучає на договірних засадах, передбачених чинним законодавством України, кошти і матеріальні ресурси організацій і підприємств, фізичних осіб-підприємців, які мають намір орендувати або орендують, експлуатують чи використовують споруди інженерного захисту, берегозахисні споруди на території узбережжя, для їх участі у благоустрої, реконструкції або ремонтно-відновлювальних роботах на вказаних об'єктах та прилеглій території.
2.1.6. Бере участь у містобудівному плануванні території та узбережжя міста Одеси.
2.1.7. Забезпечує у межах компетенції та виділених міською радою видатків належну технічну експлуатацію існуючих гідротехнічних, берегозахисних, протизсувних та дренажних споруд, що знаходяться на балансі Управління.
2.1.8. Здійснює моніторинг технічного стану об'єктів інженерного захисту, берегозахисних споруд, зокрема штучних пляжів, які розташовані   на території міста Одеси та знаходяться на балансі Управління.
2.1.9. Організовує виконання маркшейдерської зйомки підземних виробок, веде облік виробок та штучних порожнин у межах території міста.
2.1.10. Здійснює контроль підтоплення території міста з використанням міської мережі спостережних гідрогеологічних свердловин.
2.1.11. Проводить постійний моніторинг небезпечних інженерно-геологічних процесів та явищ на всій території міста з подальшим наданням пропозицій щодо їх усунення.
        	Залучає відповідні виконавчі органи Одеської міської ради,  комунальні підприємства та підрядні організації, які мають право (ліцензію) на виконання такого виду робіт, для своєчасного попередження, усунення чи мінімізації катастрофічних наслідків інженерно-геологічних процесів і явищ за умови виділення Одеською міською радою видатків на таке співробітництво.
2.1.12. Здійснює маркшейдерський (геодезичний) моніторинг стану зсувних схилів, берегозахисних та гідротехнічних споруд усіх видів, складає з цього приводу передбачену технічну документацію відповідно до чинного законодавства України.
2.1.13. Сприяє розширенню міської мережі спостережних гідрогеологічних свердловин за умови виділення бюджетних та позабюджетних коштів відповідно до державних, обласних чи міських програм.
2.1.14. Видає технічні умови на проектування.
2.1.15. Погоджує програми виконання інженерно-геологічних вишукувань та надає рекомендації з їх реалізації.
2.1.16. Розглядає звернення громадян, юридичних осіб, громадських об'єднань, опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад з питань, що пов'язані із впливом небезпечних інженерно-геологічних процесів та явищ, видає висновки і рекомендації стосовно стану території та умов її безпечної експлуатації.
2.1.17. Розробляє та надає на узгодження та затвердження проекти актів місцевого самоврядування про інженерний захист території міста та розвиток узбережжя, а також з питань реалізації галузевих повноважень.
2.1.18. Здійснює у межах своєї компетенції моніторинг щодо надійності та безпечності будинків і споруд, які відносяться до комунальної власності міста, або інших будинків чи споруд за відповідними заявами фізичних або юридичних осіб у встановленому порядку в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів. За результатами спрямовує відповідну інформацію до Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області.
2.1.19. Забезпечує ефективне та цільове використання виділених бюджетних коштів.
2.1.20. Веде бухгалтерський та аналітичний облік, складає та у визначені строки подає в установленому порядку відповідним органам звітність відповідно до затвердженої форми та несе відповідальність за їх достовірність.
2.1.21. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління.
2.1.22. Виконує покладені на Управління завдання відповідно до делегованих повноважень – звітує про їх виконання у встановлений строк.
2.1.23. Контролює торгівлю в прибережній зоні, спрямовує відповідну інформацію для узагальнення до управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.
2.1.24. У межах повноважень бере участь у погодженні паспортів на відкриття та функціонування пляжів міста Одеси.
2.1.25. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів Управління.
2.1.26. Взаємодіє з іншими виконавчими органами Одеської міської ради, Одеською обласною державною адміністрацією, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на Управління завдань та здійснення запланованих заходів.
2.1.27. Здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством України.

3. КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

3.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

3.2. Кваліфікаційні вимоги до начальника Управління: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менше 3 років або, за необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій), стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.
3.3. Начальник Управління:
3.3.1. Керує діяльністю Управління, забезпечує виконання функцій, що на нього покладені, діє від його імені без довіреності.
3.3.2. Вносить на розгляд міському голові пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад заступників начальника, керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб Управління. 
3.3.3. Представляє заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків розроблений проект штатного розпису Управління з розрахунком видатків на його утримання. 
3.3.4. Затверджує посадові інструкції заступників начальника Управління та посадових осіб Управління.
3.3.5. Може входити до складу комісій, колегій та координаційних рад міської ради та її виконавчого комітету, а також вносити пропозиції щодо розгляду питань, що належать до компетенції Управління.
3.3.6. Забезпечує дотримання посадовими особами Управління правил трудової та виконавчої дисципліни.
3.3.7. Забезпечує виконання вимог з організації та ведення діловодства в Управлінні.
3.3.8. Організовує виконання Управлінням рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань, що віднесені до компетенції Управління. 
3.3.9. У межах своїх повноважень видає накази, організовує та контролює їх виконання.
3.3.10. У межах своїх повноважень представляє Управління як виконавчий орган міської ради у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами. 
3.3.11. Веде особистий прийом громадян. 
3.3.12. Контролює виконання обов’язків посадовими особами Управління, порушує перед міським головою питання про застосування заохочень та притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб Управління.
3.3.13. Забезпечує взаємодію Управління з іншими виконавчими органами міської ради з питань виконання своїх завдань та функцій.
3.3.14. Укладає угоди та договори, необхідні для забезпечення                     діяльності Управління.
3.3.15. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.
3.4. Структуру Управління складають: начальник Управління, заступники начальника Управління, структурні підрозділи Управління (відділи, сектори).  
3.5. Структурні підрозділи Управління діють на підставі положень                 про них, які затверджуються начальником Управління. 
3.6. Підпорядкованість структурних підрозділів начальнику Управління та його заступникам та розподіл обов’язків між ними визначаються начальником Управління. 
3.7. У разі неможливості виконання начальником Управління своїх службових обов’язків за розпорядженням міського голови їх тимчасово виконує заступник начальника Управління. 

4. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

4.1. Управління має всі права і обов'язки юридичної особи, передбачені чинним законодавством України, зокрема:
4.1.1. Залучати спеціалістів органів державної влади, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням                  з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції. 
4.1.2. Одержувати у встановленому порядку від органів державної влади, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань. 
4.1.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Управління.
4.1.4. Готувати міському голові, міській раді та її виконавчому комітету пропозиції про створення, реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання підприємств комунальної власності, до повноважень яких входить розгляд питань інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя.
4.1.5. Користуватись у встановленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.
4.1.6. Подавати позови до суду та представляти інтереси Управління                 з питань, віднесених до його компетенції.



Секретар ради 							                 О. Потапський	


Інформація 
до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
«Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження Положення про управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради у новій редакції»

СУТЬ ПИТАННЯ: діяльність управління  інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради здійснюється відповідно до Положення про управління, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 28 лютого 2011 року №384-VI «Про затвердження положень про виконавчі органи Одеської міської ради». На теперішній час зазначене Положення потребує оновлення в частині приведення до вимог чинного законодавства України.

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: приведення Положення про управління  інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради у відповідність до вимог чинного законодавства України, з метою підвищення ефективності реалізації повноважень, наданих виконавчим органам Одеської міської ради.

МОЖЛИВІ РИЗИКИ: відсутні.

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ: відсутній.





Начальник управління
інженерного захисту території
міста та розвитку узбережжя ОМР		                                   В.А. Полюлях


