УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ЗУСТРІЧ
КЕРІВНИЦТВА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ З МІСЬКИМИ ГОЛОВАМИ (МІСТ ОБЛАСНОГО
ЗНАЧЕННЯ) ТА ГОЛОВАМИ РАЙОННИХ РАД ОБЛАСТІ

21 грудня 2015 року

№1

РІШЕННЯ
Про утворення Координаційної ради з питань місцевого самоврядування
при голові Одеської обласної ради VІI скликання
Заслухавши інформацію голови обласної ради Урбанського А.І. на
зустрічі керівництва Одеської обласної ради з міськими головами (міст
обласного значення) та головами районних рад області стосовно завдань, що
стоять перед радами VІI скликання, та принципів взаємодії між радами
різного рівня,
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію голови Одеської обласної ради VІI скликання
Урбанського А.І. взяти до відома.
2. Утворити Координаційну раду з питань місцевого самоврядування
при голові Одеської обласної ради VІI скликання (додаток 1).
3. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань місцевого
самоврядування при голові Одеської обласної ради (додаток 2).

Голова обласної ради

А.І. Урбанський

Додаток 1
до рішення зборів
від 21 грудня 2015 р. № 1

СКЛАД
Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові
Одеської обласної ради
Голова Одеської обласної ради
Перший заступник голови Одеської обласної ради
Заступник голови Одеської обласної ради
Керуючий справами апарату обласної ради
Одеський міський голова
Секретар Одеської міської ради
Білгород-Дністровський міський голова
Ізмаїльський міський голова
Іллічівський міський голова
Котовський міський голова
Теплодарський міський голова
Южненський міський голова
Голова Ананьївської районної ради
Голова Арцизької районної ради
Голова Балтської районної ради
Голова Березівської районної ради
Голова Білгород-Дністровської районної ради
Голова Біляївської районної ради
Голова Болградської районної ради
Голова Великомихайлівської районної ради
Голова Іванівської районної ради
Голова Ізмаїльської районної ради
Голова Кілійської районної ради
Голова Кодимської районної ради
Голова Комінтернівської районної ради
Голова Котовської районної ради
Голова Красноокнянської районної ради
Голова Любашівської районної ради
Голова Миколаївської районної ради
Голова Овідіопольської районної ради
Голова Роздільнянської районної ради
Голова Ренійської районної ради
Голова Савранської районної ради
Голова Саратської районної ради
Голова Тарутинської районної ради
Голова Татарбунарської районної ради
Голова Фрунзівської районної ради
Голова Ширяївської районної ради

Додаток 2
до рішення зборів
від 21 грудня 2015 р. № 1

Положення
про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові
Одеської обласної ради
1. Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові
Одеської обласної ради (далі – Координаційна рада) є консультативнодорадчим колегіальним органом і діє на громадських засадах.
2. Координаційна рада у своїй діяльності керується принципами
законності, гласності, вільного обговорення та ефективного вирішення
поставлених питань.
3. Правовою основою діяльності є Конституція України, закони
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про службу в органах
місцевого самоврядування», інші закони України, рішення обласної ради та
це Положення.
4. Основними завданнями Координаційної ради є:
- аналіз політики щодо місцевого самоврядування, обговорення актуальних
питань розвитку місцевого самоврядування;
- пошук оптимальних шляхів подальшого розвитку місцевого
самоврядування, спрямованих на гармонійне поєднання централізації і
децентралізації у здійсненні публічної влади з метою збалансованого
соціально-економічного розвитку регіону та територіальних громад;
- підготовка узгоджених пропозицій щодо вдосконалення законодавства
України з питань місцевого самоврядування для забезпечення інтересів
територіальних громад;
- сприяння діяльності органів місцевого самоврядування області всіх рівнів з
метою більш ефективного здійснення ними своїх повноважень.
5. На виконання основних завдань, визначених цим Положенням,
Координаційна рада:
- готує пропозиції до Консультативної ради з питань місцевого
самоврядування при Верховній Раді України щодо вдосконалення
законодавства з питань місцевого самоврядування;
- сприяє організації обговорення в органах місцевого самоврядування
депутатами місцевих рад, членами територіальних громад проектів законів,
що вносяться на розгляд Верховної Ради України, узагальненню внесених
пропозицій і зауважень, доведенню їх до відома постійних комісій Одеської
обласної ради, комітетів Верховної Ради України;
- обговорює стан економічного і соціального розвитку області та практичну
діяльність
органів
місцевого
самоврядування
щодо
здійснення
організаційних та контрольних повноважень стосовно затвердження і
реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку на
підвідомчих радам територіях, розробляє практичні рекомендації з цієї
проблематики;

- аналізує діяльність органів місцевого самоврядування з питань розробки,
затвердження і виконання місцевих бюджетів, готує пропозиції щодо
вдосконалення бюджетного процесу, зміцнення фінансових основ місцевого
самоврядування, забезпечення самодостатності і самостійності місцевих
бюджетів;
- розглядає питання щодо розв’язання проблем функціонування місцевого
господарства і забезпечення життєдіяльності територій, приватизації майна
комунальної власності, соціального захисту населення, сприяє узагальненню
і поширенню кращої практики роботи з питань, які відносяться до
компетенції органів місцевого самоврядування;
- аналізує стан організаційної роботи органів місцевого самоврядування щодо
здійснення наданих законом повноважень, підвищення ефективності роботи
постійних комісій і виконавчих органів місцевих рад, депутатів, зміцнення і
вдосконалення зв’язків органів місцевого самоврядування з населенням та
депутатів із виборцями;
- сприяє налагодженню конструктивних взаємозв’язків між органами
місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади з питань
вдосконалення механізмів виконання покладених на них повноважень щодо
розвитку підвідомчих їм територій, здійснення контролю за виконанням
делегованих повноважень тощо;
- сприяє поліпшенню навчання посадових осіб місцевого самоврядування,
виробляє пропозиції щодо вдосконалення організації їх підготовки і
перепідготовки в Одеському регіональному інституті державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України,
Одеському центрі підвищення кваліфікації кадрів державних службовців,
проведення стажування працівників органів місцевого самоврядування в
апараті обласної ради, апаратах міських (міст обласного значення) і районних
рад, вносить відповідні пропозиції щодо вдосконалення планів і тематики
навчання;
- підтримує зв’язки з асоціаціями та іншими добровільними об’єднаннями в
системі місцевого самоврядування, сприяє реалізації принципів Європейської
Хартії про місцеве самоврядування, рекомендацій Ради Європи та її органів з
цих питань, аналізує ефективність впровадження у практику місцевого
самоврядування відповідних програм і зарубіжного досвіду.
6. До складу Координаційної ради входять:
– голова Одеської обласної ради;
– перший заступник голови Одеської обласної ради;
– заступник голови Одеської обласної ради;
– міські голови (міст обласного значення);
– секретар Одеської міської ради;
– голови районних рад області;
– керуючий справами апарату обласної ради.
Координаційну раду очолює голова Одеської обласної ради.
7. Основною організаційною формою роботи Координаційної ради є
засідання, які проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на
квартал.

Засідання Координаційної ради скликається за ініціативою її голови
або за пропозицією не менше однієї третини загального складу
Координаційної ради.
Засідання Координаційної ради є правомочним за умови присутності на
ньому не менше двох третин її персонального складу.
8. Річний план роботи Координаційної ради формується на підставі
відповідних пропозицій членів Координаційної ради та затверджується її
рішенням.
9. Підготовка засідання Координаційної ради встановлюється
відповідним планом, який видається не пізніше ніж за місяць до дати
проведення засідання та визначає терміни підготовки проектів рішень,
запрошення учасників засідання, відповідальних за організаційно-технічне
забезпечення засідання.
План підготовки засідання Координаційної ради підписується
керуючим справами апарату обласної ради та затверджується головою
обласної ради.
10. Рекомендований порядок денний засідань Координаційної ради
формується апаратом обласної ради відповідно до плану роботи
Координаційної ради та затверджується її головою.
11. Засідання Координаційної ради відкриває і веде голова обласної
ради, а в разі його відсутності – перший заступник голови обласної ради.
Під час засідання Координаційної ради ведеться протокол.
Координаційна рада може проводити виїзні засідання.
12. У засіданнях Координаційної ради можуть брати участь
уповноважені представники депутатських фракцій в обласній раді, голови
постійних комісій обласної ради, посадові особи органів місцевого
самоврядування та органів виконавчої влади всіх рівнів, керівники асоціацій
та об’єднань місцевого самоврядування, інші запрошені.
13. Координаційна рада приймає рішення, які мають рекомендаційний
характер.
Рішення Координаційної ради ухвалюються більшістю від її
персонального складу.
Рішення Координаційної ради підписуються головою обласної ради.
Текст рішень Координаційної ради надсилається її членам, а також всім
посадовим особам, яких стосується таке рішення, не пізніше 10 днів після їх
прийняття.
Текст рішень Координаційної ради оприлюднюється на офіційному
веб-сайті Одеської обласної ради.
14. Координаційна рада у своїй практичній роботі взаємодіє з апаратом
та структурними підрозділами обласної ради, постійними комісіями обласної
ради, органами місцевого самоврядування області всіх рівнів, Одеською
обласною державною адміністрацією, територіальними підрозділами
центральних органів виконавчої влади в області, іншими установами,
закладами, організаціями та підприємствами незалежно від їх форм власності
та відомчого підпорядкування.
15. Організаційне та інформаційно-методичне забезпечення діяльності
Координаційної ради здійснює апарат Одеської обласної ради.

16. Координаційна рада використовує в роботі бланки зі своїм
офіційним найменуванням.

