
Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 32 від 30.01.2020 р.



Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження Положення про Амбасадорів міста Одеси» 

 


Відповідно до статей 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», статті 37 Статуту територіальної громади міста Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 25 серпня                          2011 року № 1240-VI, з метою розвитку міжнародного співробітництва, налагодження процесу комунікації та оптимізації заходів щодо реалізації спільних із закордонними містами проектів у різних галузях виконавчий комітет Одеської міської ради
 
ВИРІШИВ:

	1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                         «Про затвердження Положення про Амбасадорів міста Одеси» (додається).

	2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.



Міський голова 					         		      		Г. Труханов 
 


Т.в.о. керуючої справами                                                                    С. Бедрега







Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради
№ 32 від 30.01.2020 р.


Про затвердження Положення про Амбасадорів міста Одеси 

 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування     в Україні», статті 37 Статуту територіальної громади міста Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 25 серпня 2011 року                    № 1240-VI, з метою розвитку міжнародного співробітництва, налагодження процесу комунікації та оптимізації заходів щодо реалізації спільних із закордонними містами проектів у різних галузях Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:

	1. Затвердити Положення про Амбасадорів міста Одеси (додається).

	2. 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



Т.в.о. керуючої справами                                                                    С. Бедрега








Додаток 
до рішення Одеської міської ради
від
№


ПОЛОЖЕННЯ
про Амбасадорів міста Одеси 
(далі – Положення)

Загальні положення

1.1. Амбасадори міста Одеси (далі – Амбасадори) є особами, які в рамках компетенції з дотриманням вимог державної політики у сфері зовнішніх відносин з метою формування й покращення іміджу та престижу міста Одеси сприяють розвитку інформаційної, економічної та культурної співпраці, розповсюджують ідеї інвестиційної стратегії «Одеса 5Т» серед іноземних партнерів та її членів за кордоном. 
1.2. Територія діяльності Амбасадора за кордоном може охоплювати поріднені міста Одеси та країни місцезнаходження існуючих та потенційних партнерів за умови попереднього погодження з департаментом міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради. 
1.3. Амбасадор виконує завдання та функції на громадських засадах відповідно до Технічного завдання, погодженого з департаментом міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради (додаток до Положення). 
1.4. Положення про Амбасадорів міста Одеси та/або зміни до нього затверджуються Одеською міською радою та є обов’язковим для дотримання і застосування Амбасадором.

2. Завдання Амбасадорів

2.1. Основними завданнями Амбасадорів є:
2.1.1. Розповсюдження ідеї інвестиційної стратегії «Одеса 5Т» серед іноземних партнерів  та її членів у країні перебування.
2.1.2. Сприяння промоції м. Одеси як туристичного та ділового центру України.
2.1.3. Сприяння в обміні інформацією (листи, буклети, інша поліграфічна продукція, надані виключно департаментом міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради) з метою розвитку міжнародних відносин між Одесою та  містом перебування.
2.1.4. Презентація м. Одеси у сфері міжнародних відносин у ділових радах, бізнес-організаціях, інших ділових структурах, створених у країні призначення/перебування, та участь у вищеназваних формуваннях відповідно до окремого Технічного завдання з відповідним обґрунтуванням доцільності участі.
2.1.5. Інформування департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради про можливості співробітництва у галузях економіки, культури, освіти та залучення інвестицій.
2.1.6. Надання до департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради інформації про заплановані міжнародні конгреси, конференції чи будь-які інші заходи, в яких можливо взяти участь, а також про результати їх проведення.

3. Критерії відбору Амбасадорів

3.1. Відбір Амбасадорів здійснюється на основі таких критеріїв:
3.1.1. Амбасадорами обираються особи, які є громадянами України або громадянами іноземних країн.
3.1.2. Амбасадори повинні мати повну вищу освіту, а також письмові рекомендації щодо особистих, професійних якостей та ділової репутації громадських організацій, представників державних установ та міжнародних організацій тощо. 
3.1.3. Відбір Амбасадорів здійснюється у порядку, встановленому розділом 4 цього Положення.

4. Порядок відбору Амбасадорів

4.1. На основі критеріїв, визначених розділом 3 цього Положення, кандидатами на отримання звання «Амбасадор міста Одеси» можуть стати представники у галузях науки, інформаційних технологій і культури, бізнес-сектору, а також громадські діячі.
4.2. Інформація про відбір кандидатів на отримання звання «Амбасадор міста Одеси» розміщується на офіційному сайті Одеської міської ради.
4.3. За наявності відповідного кандидата департамент міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради скликає засідання спеціально утвореної розпорядженням міського голови комісії (далі – Комісія) для належного розгляду анкети потенційного Амбасадора. 
4.4. Засідання Комісії проводяться протягом одного місяця з моменту надходження  анкети кандидата.
4.5. До складу Комісії входять:
4.5.1. Заступник Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, що координує міжнародну діяльність.
4.5.2. Директори департаментів Одеської міської ради:
-  міжнародного співробітництва та маркетингу.
- культури та туризму;
- внутрішньої політики;
- економічного розвитку. 
4.5.3. Депутати Одеської міської ради.
4.5.4. Посадова особа департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради, що відповідає за міжнародне співробітництво та  взаємодію з іноземними партнерами.
4.5.5. Директор комунальної установи «Грантовий офіс «Одеса 5Т».
4.6. На засідання Комісії можуть запрошуватися для заслуховування громадські діячі, представники громадських організацій, бізнес-кіл, представники індустрії туризму тощо.
4.7. Суб’єкти, визначені у пунктах 4.4.2-4.4.4 розділу 4 цього Положення, делегують своїх представників до складу Комісії самостійно. 
4.8. Після вивчення списку номінованих кандидатів та анкет Комісія шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від загального складу обирає Амбасадорів. За результатами голосування секретар Комісії складає протокол, який підписують голова Комісії, директор департаменту  міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради та секретар Комісії.
4.9. За результатами голосування та затвердження Комісією претендента обраний кандидат отримує звання «Амбасадор міста Одеси».
4.10. Звання «Амбасадор міста Одеси» надається на один рік.
4.11. Амбасадор може бути позбавлений свого звання Комісією в разі:
4.11.1. Вчинення ним дій, що компрометують його звання чи дискредитують його статус.
4.11.2. Набрання чинності вироком суду в Україні, країні призначення чи іншій країні про вчинення ним злочину.
4.11.3. Його смерті.
4.11.4. Оголошення його persona non grata в державі перебування та/або втрати/закінчення візи/дозволу на перебування.
4.11.5. Недотримання ним норм цього Положення.
4.12. Питання про наявність обставин для позбавлення звання «Амбасадор міста Одеси» вирішує Комісія на підставі інформації, отриманої із відкритих джерел шляхом прийняття відповідного рішення. 
4.13. Амбасадор може бути позбавлений свого звання із власної ініціативи, про що письмово повідомляє департамент міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради. У такому випадку прийняття рішення Комісією не потребується.




Секретар ради								       О. Потапський






Додаток 
до Положення

ПОГОДЖЕНО
директор департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської 
міської ради

__________________________
«___»_____________20_____р.



Технічне завдання щодо запланованої робочої зустрічі/участі у заході Амбасадора міста Одеси

Країна та місто призначення/перебування Амбасадора міста Одеси 

Назва запланованого заходу 
Зустріч, конференція, форум, святковий захід тощо
Орієнтовна дата проведення заходу

Підстава для участі у заході
Запрошення представників муніципалітету міста перебування/призначення, місцевих організацій. 
Доручення директора департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу або керівництва Одеської міської ради
Мета здійснення заходу
Розвиток співробітництва із закордонним містом
Основні завдання щодо участі                  у нарадах/переговорах
Участь у заходах.
Проведення робочої зустрічі.
Передання поліграфічної продукції, видаткових презентаційних та інших матеріалів

Імена та посади осіб, з якими заплановано проведення переговорів

Перелік питань, що плануються до обговорення

Місце проведення заходу
Виставковий центр, адміністративна будівля муніципалітету, ТПП тощо
Відомості про використання під час проведення заходу текстових та технічних документів, відео-, аудіовізуальних матеріалів, що не містять службову інформацію та можуть бути використані відповідно до чинного законодавства України
Повний перелік таких носіїв
Ім’я та посада посадової особи департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради, що відповідає за відносини з містом призначення/перебування 
 


ПІБ та підпис Амбасадора міста Одеси
























Інформація 
до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради 
«Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження Положення про Амбасадорів міста Одеса»

СУТЬ ПИТАННЯ:
Одеська міська рада має на меті розширення своїх іноземних зв’язків та контактів, а також докладає зусиль на підтримання існуючих відносин на високому рівні, що підтверджується низкою реалізованих спільних з порідненими містами проектів, які позитивно відображаються на житті одеситів та гостей нашого міста. 
Департамент міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради однією зі своїх основних цілей роботи ставить налагодження та оптимізацію комунікації з представниками муніципалітетів поріднених міст. 
Так, під час візиту до м. Харбін (Китайська Народна Республіка) з метою участі у Китайсько-українському форум одеській стороні випала нагода ознайомитися з діяльністю Представництва Харківської області України в провінції Хейлунцзян. Робота представництва направлена на визначення потенціалу співробітництва між Китаєм та Україною, та сприяння його розвитку, зміцнення дружби між країнами. 
В рамках досвіду створення Представництва Харківської області в провінції Хейлунцзян, з метою встановлення тісних взаємовигідних зв’язків, розвитку контактів у різних галузях, розробки спільних проектів, зміцненню кооперації міст, сприяння налагодженню співробітництва, розвитку культурних, соціальних, економічних стосунків, формування й покращення іміджу та престижу міста Одеси, розповсюдження інвестиційної стратегії «Одеса 5Т», пропонується, із дотриманням державної політики у сфері зовнішніх відносин, розглянути питання доцільності та можливості визначення Амбасадорів міста Одеса 

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:
	Внесення на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про затвердження Положення про Амбасадорів міста Одеса»

МОЖЛИВІ РИЗИКИ:
	Відсутні.

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ (ПРИБУТОК АБО ЗБИТОК):
	Відсутній.


Т.в.о. директора департаменту					   О.С. Тиховський


