Проєкт доопрацьовано 13.10.2020 р.

Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення «Про затвердження Положення про адміністративно-господарський департамент Одеської міської ради у новій редакції»



Відповідно до статей 52, 54 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 Одеській міській раді проєкт рішення                           «Про затвердження Положення про адміністративно-господарський департамент Одеської міської ради у новій редакції» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Оніщенко О.С.



Міський голова									Г. Труханов




Керуюча справами								О. Оніщенко



Вик.: Іовчева 722-34-02
          (Вітвіцька 722-34-02)
 







Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Одеської ради
від 
№ 



Про затвердження Положення про адміністративно-господарський департамент Одеської міської ради у новій редакції



Відповідно до статей 25, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності реалізації повноважень, наданих виконавчим органам Одеської міської ради, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про адміністративно-господарський департамент Одеської міської ради у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий комітет Одеської міської ради.



Міський голова									Г. Труханов



Проєкт  рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради



Керуюча справами								О. Оніщенко



Додаток 
до рішення Одеської міської ради
від 
№ 


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Адміністративно-господарський департамент Одеської міської ради (далі – Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування                 в Україні».
1.2. Департамент підзвітний та підконтрольний Одеській міській раді, підпорядкований міському голові, виконавчому комітету Одеської міської ради (далі – Виконком).
1.3. Департамент у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Одеської міської ради, Виконкому, розпорядженнями міського голови та цим Положенням. 
1.4. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету м. Одеси відповідно до затвердженого кошторису Виконкому.
1.5. Департамент не є юридичною особою, має бланки зі своїм найменуванням.
1.6. Місцезнаходження Департаменту: 65026, м. Одеса, Думська пл., 1, електронна адреса: hozdep@omr.gov.ua.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Основними завданнями Департаменту є: 
2.1.1. Визначення потреб виконавчих органів Одеської міської ради,                   які не є юридичними особами, міського голови, заступників міського голови, секретаря ради та апарату ради у матеріально-технічному забезпеченні. 
2.1.2. Забезпечення функціонування локальної інформаційної мережі Одеської міської ради (маршрутизаторів, серверів, комутаторів та пасивного обладнання), забезпечення доступу до мережі «Інтернет». 
2.1.3. Здійснення спільно з департаментом інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради, департаментом документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради організаційно-технічної підготовки засідань Виконкому, сесій Одеської міської ради, нарад та інших заходів в адміністративних будівлях виконавчого комітету Одеської міської ради (далі – адміністративні будівлі Виконкому). 
2.1.4. Надання до департаменту бухгалтерського обліку, звітності та закупівель Одеської міської ради опису і характеристики необхідних товарів, робіт та послуг, які будуть придбані за рахунок бюджетних коштів. Участь у робочих групах при проведенні процедур їх закупівель.
2.1.5. Здійснення контролю за виконанням укладених договорів щодо придбання необхідних товарів та послуг відповідно до проведених процедур закупівель.
2.1.6. Надання технічної підтримки користувачам персональних комп’ютерів; встановлення та забезпечення функціонування комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та інших засобів оргтехніки Виконкому.
2.1.7. Впровадження у практику електронних засобів діловодства і контролю за виконанням документів.
2.1.8. Впровадження комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) в адміністративних будівлях Виконкому.
2.1.9. Забезпечення вчасної видачі необхідних для роботи Одеської міської ради, Виконкому, виконавчих органів Одеської міської ради, які не є юридичними особами, довідників, посібників та іншої друкованої продукції. Організація підписки на періодичні видання.
2.1.10. Здійснення контролю за використанням та експлуатаційним обслуговуванням технічних засобів захисту інформації, охоронної сигналізації, системи контролю та управління доступом, системи охоронного відеоспостереження, зв’язку, інших матеріально-технічних засобів охоронного призначення в адміністративних будівлях Виконкому.
2.1.11. Забезпечення видачі та обліку пластикових електронних карток доступу до адміністративних будівель Виконкому.
2.1.12. Здійснення контролю за використанням харчоблоків, які знаходяться в адміністративних будівлях Виконкому.
2.1.13. Забезпечення утримання в належному технічному, санітарному та протипожежному стані службових приміщень та адміністративних будівель Виконкому.
2.1.14. Забезпечення належного утримання державних символів України та символіки міста Одеси (Державний Прапор України, прапор міста Одеси, Державний Герб України, штандарт міста Одеси) у службових приміщеннях Виконкому. 
2.1.15. Забезпечення видачі бланків сурової звітності, бланків                   з кадрової роботи та їх списання відповідно до норм бухгалтерського обліку.
2.1.16. Складання щомісячних звітів щодо переміщення або списання товарно-матеріальних цінностей, сувенірних товарів, які видані виконавчим органам Одеської міської ради, які не є юридичними особами, міському голові та його заступникам, секретарю ради та апарату ради.
2.1.17. Здійснення контролю за забезпеченням телефонного зв’язку, належної безперебійної роботи мережі «Інтернет», електронного часового механізму в адміністративній будівлі Виконкому.
2.1.18. Ведення діловодства Департаменту відповідно до чинного законодавства України. Підготовка та надання звітів про проведену Департаментом роботу. Складання номенклатури справ.
2.1.19. Забезпечення дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, зокрема протипожежної, в адміністративних будівлях Виконкому.
2.1.20. Матеріально-технічне забезпечення заходів при проведенні державних свят, Дня міста, а також заходів відповідно до розпоряджень міського голови.
2.1.21. Здійснення організаційно-правових заходів щодо оформлення права оренди нежилих приміщень Виконкому відповідно до чинного законодавства України та надання інформації до департаменту комунальної власності Одеської міської ради про використання майна комунальної власності з її занесенням до програмного забезпечення «Єдина інформаційна система». 
2.2. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1. Забезпечує взаємодію міського голови, Виконкому з виконавчими органами Одеської міської ради, які не є юридичними особами, у сфері матеріально-технічного забезпечення.
2.2.2. Здійснює технічний супровід засідань Виконкому, сесій Одеської міської ради, нарад та інших заходів, які проходять в адміністративних будівлях Виконкому. 
2.2.3. Забезпечує безперебійну експлуатацію інженерно-технічного обладнання адміністративних будівель Виконкому, здійснює контроль за своєчасним виконанням робіт із обслуговування та утримання вентиляційного обладнання, кондиціонерів та іншого устаткування в адміністративних будівлях Виконкому.  
2.2.4. Забезпечує вчасне проведення повірок та робіт з ремонту (заміни) приладів обліку (електро-, водо-, тепло- та газопостачання) в адміністративних будівлях Виконкому. 
2.2.5. Забезпечує Одеську міську раду, Виконком та виконавчі органи Одеської міської ради, які не є юридичними особами, відповідним телефонним устаткуванням, яке обліковується за Виконкомом. Здійснює контроль за безперебійною роботою  телекомунікаційних мереж.
2.2.6. Здійснює контроль за ощадливим та раціональним використанням видаткових матеріалів, інших матеріальних цінностей; їх облік та списання відповідно до норм чинного законодавства України. 
2.2.7. Здійснює контроль при проведенні робіт з поточного, капітального ремонту приміщень, адміністративних будівель Виконкому.
2.2.8. Взаємодіє з комунальною установою «Муніципальна варта» щодо діяльності постів охорони та організації пропускного режиму                                        в адміністративних будівлях Виконкому.
2.2.9. Взаємодіє та контролює роботу оперативних чергових.
2.2.10. Створює належні умови праці працівникам виконавчих органів Одеської міської ради, які не є юридичними особами, шляхом реалізації господарських функцій, покладених на Департамент.
2.2.11. Здійснює заходи щодо утримання комп’ютерної та копіювальної техніки у відповідному технічному стані, контролює проведення їх технічного обслуговування та ремонту.
2.2.12. Забезпечує безперебійну роботу автоматизованої системи електронного документообігу «Діло», автоматизованих систем «Турнікет», «Кадри» та технічний супровід клієнтської частини програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства – Казначейство». 
2.2.13. Взаємодіє з відповідними службами щодо роботи телекомунікаційних мереж в адміністративних будівлях Виконкому.
2.2.14. Забезпечує збереження матеріальних цінностей, які обліковуються за Виконкомом (за збереження та контроль матеріальних цінностей відповідають матеріально відповідальні особи, з якими укладено відповідний договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність). Бере участь у щорічній інвентаризації. Формує електронну базу товарно-матеріальних цінностей, які обліковуються на балансі Виконкому, та їх руху.  
2.2.15. Організовує роботи щодо виконання заявок на здійснення робіт, отримання послуг або надання товарів, отриманих від виконавчих органів Одеської міської ради, які не є юридичними особами, міського голови та його заступників, секретаря ради та апарату ради.
2.2.16. Здійснює контроль за ефективним використанням кімнат для нарад та актових залів у будівлях Виконкому, підтримує електронну базу «Зали» в актуальному стані.
2.2.17. У межах повноважень готує проєкти рішень Одеської міської ради, Виконкому, розпоряджень міського голови та інші розпорядчі акти.
2.2.18. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, Виконкому, розпорядженнями міського голови, іншими розпорядчими актами.

3. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ

Департамент має право:
3.1. Одержувати у встановленому порядку від відповідних органів державної влади, виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, окремих осіб незалежно від їх підпорядкування та форми власності інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань.
3.2. Залучати спеціалістів органів державної влади, виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ та організацій за погодженням                 з їх керівниками до розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту.
3.3. Вимагати від структурних підрозділів та окремих посадових осіб Виконкому надання своєчасної, відповідно до термінів, інформації, оформленої відповідним чином (плани, залишки товарно-матеріальних цінностей тощо).
3.4. Вносити на розгляд міському голові, заступникам міського голови, керуючому справами виконавчого комітету Одеської міської ради пропозиції щодо придбання товарів, послуг, необхідних для діяльності виконавчих органів Одеської міської ради, які не є юридичними особами, або утримання приміщень адміністративних будівель Виконкому.
3.5. Надавати пропозиції щодо впровадження сучасних технічних та комп’ютерних технологій у роботу Одеської міської ради та Виконкому.
3.6. Брати участь в нарадах та інших заходах, які проводяться                       у виконавчих органах Одеської міської ради, пропонувати для розгляду питання, що входять до компетенції Департаменту.

4. КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду й звільняється з посади міським головою згідно із законодавством та кваліфікаційними вимогами до посади директора.
4.2. Директор Департаменту:
4.2.1. Керує діяльністю Департаменту, забезпечує реалізацію завдань та функцій, що на нього покладені.
4.2.2. Вносить на розгляд міському голові пропозиції, погоджені керуючим справами виконавчого комітету Одеської міської ради, про призначення на посади і звільнення працівників Департаменту.
4.2.3. Затверджує посадові інструкції працівників  епартаменту.
4.2.4. Контролює виконання посадових обов’язків працівниками Департаменту.
4.2.5. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни                                       в Департаменті.
4.2.6. Організовує виконання Департаментом рішень Одеської міської ради, Виконкому, розпоряджень міського голови, інших розпорядчих актів                        з питань, що віднесені до компетенції Департаменту.
4.2.7. Розробляє і вносить на розгляд міському голові пропозиції, погоджені керуючим справами виконавчого комітету Одеської міської ради, про структуру та чисельність працівників Департаменту. 
4.2.8. У межах своїх повноважень представляє Департамент у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.
4.2.9. Забезпечує взаємодію Департаменту з іншими виконавчими органами Одеської міської ради з питань виконання покладених на нього завдань та функцій.
4.2.10. Бере участь у нарадах, які проводяться у виконавчих органах Одеської міської ради, при розгляді питань, що входять до компетенції Департаменту.
4.3. На час відсутності директора Департаменту та неможливості виконання ним своїх посадових обов’язків його обов’язки виконує заступник директора Департаменту згідно з посадовою інструкцією або інша посадова особа Департаменту, визначена розпорядженням міського голови.
4.4. Структуру Департаменту складають:
- директор Департаменту;
- заступник директора Департаменту;
- структурні підрозділи Департаменту (відділи).
4.5. Штатна чисельність працівників Департаменту визначається розпорядженням міського голови.
4.6. На посадових осіб Департаменту поширюються всі обов’язки, обмеження й права посадових осіб органу місцевого самоврядування, передбачені Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими нормативними актами, що стосуються посадових осіб органів місцевого самоврядування.
4.7. Відділи Департаменту діють відповідно до положень про них. Положення про відділи підписуються директором Департаменту та затверджуються керуючим справами виконавчого комітету Одеської міської ради.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕПАРТАМЕНТУ

5.1. Департамент несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій у межах повноважень та відповідно до чинного законодавства України.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Реорганізація та ліквідація Департаменту здійснюються відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Зміни до цього Положення вносяться на підставі відповідного рішення Одеської міської ради.




Секретар ради					                                 О. Потапський























