ПРОЄКТ











Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення «Про зміну найменування Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради та затвердження Положення про нього в новій редакції»

Відповідно до статей 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», постанови Кабінету Міністрів України                від 30 січня 2019 року № 56 «Деякі питання цифрового розвитку», з метою забезпечення реалізації державної та формування місцевої політики у сфері інформаційної діяльності, впровадження новітніх телекомунікаційних технологій, вирішення актуальних завдань щодо цифрового розвитку та цифрових інновацій Виконавчий комітет Одеської міської ради	
 
ВИРІШИВ: 

1. Внести на розгляд Одеській міській раді проєкт рішення                      «Про зміну найменування Департаменту інформації та зв’язків                         з громадськістю Одеської міської ради та затвердження Положення про нього в новій редакції» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о. заступника міського голови – керуючого справами Виконавчого комітету Одеської міської ради Бриндака О.Б.


Міський голова                   				           		Г. Труханов 



В.о. заступника міського голови – 
керуючого справами								О. Бриндак 
Додаток
до рішення Виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 
№ 

Про зміну найменування Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради та затвердження Положення про нього в новій редакції

Відповідно до статей 25, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України               від 30 січня 2019 року № 56 «Деякі питання цифрового розвитку», з метою забезпечення реалізації державної та формування місцевої політики у сфері інформаційної діяльності, впровадження новітніх телекомунікаційних технологій, вирішення актуальних завдань щодо цифрового розвитку та цифрових інновацій Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

	1. Змінити найменування Департаменту інформації та зв’язків                           з громадськістю Одеської міської ради на Департамент інформації та цифрових рішень Одеської міської ради.

2. Затвердити Положення про Департамент інформації та цифрових рішень Одеської міської ради у новій редакції (додається).

3. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 17 грудня                  2013 року № 4185-VI «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради та її виконавчих органів в новій редакції», замінивши у додатку 2 слова «Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради» словами «Департамент інформації та цифрових рішень Одеської міської ради».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань екології, запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків, зв’язку та інформаційних технологій.

Міський голова          								Г. Труханов


Проєкт рішення внесено Виконавчим комітетом Одеської міської ради


В.о. заступника міського голови –
керуючого справами        					 		О. Бриндак
Додаток 
до рішення Одеської міської ради
від
№      













ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ 
ТА ЦИФРОВИХ РІШЕНЬ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(нова редакція)






















Одеса – 2021 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

	1.1. ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЦИФРОВИХ РІШЕНЬ  ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради і створений відповідно до Закону України                        «Про місцеве самоврядування в Україні». 
	1.2. Департамент у своїй роботі керується Конституцією України,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, Виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
	1.3. Департамент підпорядкований Виконавчому комітету Одеської міської ради та міському голові, підзвітний та підконтрольний Одеській міській раді.
	1.4. Фінансування видатків Департаменту здійснюється за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади відповідно до затвердженого кошторису. 
	1.5. Департамент є самостійною юридичною особою, може відкривати рахунки у встановленому законодавством порядку в органах Державної казначейської служби України, має гербову печатку, штампи та бланки                      із власною назвою.
	1.6. Місцезнаходження Департаменту: 65026, м. Одеса, пл. Думська, 1. Електронна пошта: media4@omr.gov.ua.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ

	2.1. Основними завданнями Департаменту є: 
	2.1.1. Реалізація державної та формування місцевої політики у сферах інформаційної діяльності, цифровізації, цифрового розвитку, цифрових інновацій та кіберзахисту; створення умов для забезпечення Одеською міською радою прав членів територіальної громади міста на користування мережами телекомунікацій та зв’язку. 
	2.1.2. Впровадження в Одеській міській раді, виконавчих органах, комунальних підприємствах та установах Одеської міської ради єдиної політики управління інформаційно-телекомунікаційною сферою.
	2.1.3. Забезпечення ефективного впровадження та функціонування сучасних інформаційних технологій (програмно-апаратних комплексів, геоінформаційних систем, систем керування базами даних, телекомунікаційних систем зв’язку та мереж, інформаційних ресурсів та ін.) у виконавчих органах, комунальних підприємствах та установах Одеської міської ради.
	2.1.4. Розвиток єдиного інформаційного простору міста Одеси.
2.1.5. Впровадження в м. Одесі елементів електронного урядування та електронної демократії.
	2.1.6. Вдосконалення системи управління містом, діяльності виконавчих органів, комунальних підприємств та установ Одеської міської ради шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій.
	2.2. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1. Забезпечує функціонування, постійний розвиток та інформаційне наповнення офіційного сайту Одеської міської ради: omr.gov.ua (далі – вебсайт міської ради). 
2.2.2. Забезпечує поширення в мережі «Інтернет» інформації про діяльність Одеської міської ради, її виконавчих органів, міського голови, комунальних підприємств та установ Одеської міської ради.
2.2.3. Забезпечує впровадження у діяльність Одеської міської ради та її виконавчих органів інформаційно-комунікаційних технологій.
2.2.4. Здійснює контроль за виконанням виконавчими органами, комунальними підприємствами та установами Одеської міської ради вимог чинних нормативно-правових актів в інформаційно-телекомунікаційній сфері; надає виконавчим органам Одеської міської ради методичну та консультаційну допомогу з питань впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій.
2.2.5. Бере участь у реалізації в місті Одесі проєктів (заходів), спрямованих на створення та підтримку позитивного іміджу міста як унікального історичного, культурного і туристичного центру, привабливого для інвестиційної діяльності.
2.2.6. Забезпечує запровадження в діяльність Одеської міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств та установ елементів електронного урядування та електронної демократії, у тому числі шляхом реінжинірингу існуючих електронних послуг (сервісів).
2.2.7.Забезпечує впровадження в Одеській міській ради та її виконавчих органах заходів, спрямованих на технічний захист інформації. 
2.2.8. Здійснює заходи з розробки, придбання, супроводу програмних та/або технічних засобів і обладнання інформаційних систем, інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури Одеської міської ради та її виконавчих органів Одеської міської ради; адаптацію програмного забезпечення до інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури Одеської міської ради та її виконавчих органів. 
2.2.9. Надає пропозиції щодо ефективного використання інформаційних і телекомунікаційних ресурсів Одеської міської ради та її виконавчих органів, а також щодо застосування телекомунікаційних технологій, систем та мереж, баз даних та програмно-апаратних комплексів, їх інтеграції та використання як цілісної системи для ефективного керування містом.
2.2.10. Організовує впровадження у діяльність Одеської міської ради та її виконавчих органів, комунальних підприємств та установ систем автоматизації діловодства та електронного документообігу.
2.2.11. Забезпечує взаємодією Одеської міської ради, міського голови, виконавчих органів, комунальних підприємств та установ Одеської міської ради з представниками засобів масової інформації, у тому числі шляхом підготовки та організації брифінгів, конференцій, пресконференцій тощо. 
2.2.12. Бере участь у підготовці статей для розміщення у друкованих, Інтернет-виданнях і соціальних мережах; сприяння підготовці матеріалів для радіо- і телепрограм, спрямованих на створення та підтримку позитивного іміджу міста як унікального історичного, культурного і туристичного центру, привабливого для інвестиційної діяльності. 
2.2.13. Бере участь у підготовці відео-, аудіо- та фотоматеріалів про діяльність Одеської міської ради, міського голови, виконавчих органів, комунальних підприємств та установ Одеської міської ради.
2.2.15. Здійснює розробку та забезпечує реалізацію концепції                   «Smart city», цифрової інфраструктури міста та окремих її елементів.
2.2.16. Погоджує програми та проєкти щодо розвитку цифровізації, інформаційно-телекомунікаційної сфери міста та стосовно сфери діяльності Департаменту. 
2.2.17. Спільно з іншими виконавчими органами Одеської міської ради координує діяльність з розвитку та вдосконалення інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси.
2.2.18. Здійснює моніторинг та аналіз інформації щодо роботи Одеської міської ради та її виконавчих органів, що розміщується в соціальних мережах та інших загальнодоступних інформаційних ресурсах, надає міському голові та/або заступнику міського голови пропозицій щодо усунення виявлених недоліків та порушень.
2.2.19. Збирає та узагальнює інформацію щодо обладнання та його програмного забезпечення, яке знаходиться у користуванні виконавчих органів, комунальних підприємств та установ Одеської міської ради та інформаційних ресурсів, що містяться в інформаційних системах Одеської міської ради, виконавчих органів, комунальних підприємств і установ Одеської міської ради.
2.2.20. Здійснює аналіз роботи офіційних вебсайтів, інформаційно-аналітичних систем, інформаційних ресурсів, електронних реєстрів та баз даних виконавчих органів, комунальних підприємств та установ Одеської міської ради.
2.2.21. Проводить соціологічні дослідження, моніторинг та аналіз інформаційного простору міста; визначає пріоритети суспільного, соціального та економічного розвитку міста; надає пропозицій міському голові, його заступникам та відповідним виконавчим органам Одеської міської ради з урахуванням результатів таких досліджень.
2.2.22. Готує проєкти рішень Одеської міської ради, Виконавчого комітету Одеської міської ради, розпоряджень міського голови, у тому числі міських цільових або комплексних програм, з питань розвитку інформаційної сфери, цифровізації та електронної демократії, впровадження комплексних систем захисту інформації та інформаційно-телекомунікаційного забезпечення органів місцевого самоврядування.
2.2.23. Здійснює інші повноваження відповідно до рішень Одеської міської ради, Виконавчого комітету Одеської міської ради та розпоряджень міського голови. 

3. КЕРІВНИЦТВО Й СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

	3.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду й звільняється з посади міським головою. 
	3.2. Кваліфікаційні вимоги до посади директора Департаменту: повна вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння держаною мовою, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менше                   2 років.
3.3. Директор Департаменту: 
	3.3.1. Керує діяльністю Департаменту, забезпечує реалізацію завдань та функцій, які на нього покладено, діє від його імені без довіреності. 
	3.3.2. Вносить на розгляд міському голові пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад посадових осіб Департаменту. 
	3.3.3. Представляє міському голові або заступнику міського голови розроблений проєкт штатного розпису Департаменту з розрахунком видатків на його утримання. 
	3.3.4. Затверджує посадові інструкції працівників Департаменту, сприяє підвищенню їх кваліфікації. 
	3.2.5. Скликає у встановленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Департаменту. 
	3.2.6. Організовує виконання рішень Одеської міської ради та Виконавчого комітету Одеської міської ради, розпоряджень міського голови.
	3.2.7. У межах своїх повноважень видає накази. 
	3.2.8. У межах своїх повноважень представляє Департамент як виконавчий орган Одеської міської ради у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами. 
	3.2.9. Веде особистий прийом громадян. 
	3.2.10. Порушує перед міським головою питання про застосування заохочень та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Департаменту. 
	3.2.11. У процесі реалізації завдань та функцій Департаменту забезпечує взаємодію Департаменту з іншими виконавчими органами, комунальними підприємствами та установами Одеської міської ради.  
	3.2.12. Погоджує програми та проєкти щодо розвитку цифровізації, електронної демократії, інформаційно-телекомунікаційної сфери міста                        та з інших питань сфери діяльності Департаменту. 
	3.2.13. Затверджує Положення про структурні підрозділи Департаменту. 
	3.2.14. Виконує інші повноваження, необхідні для виконання завдань та функцій Департаменту. 
	3.3. Підпорядкованість структурних підрозділів Департаменту директору та його заступникам та розподіл обов’язків між ними визначаються директором Департаменту. 
	3.4. У разі неможливості виконання директором Департаменту своїх службових обов’язків за розпорядженням міського голови їх тимчасово виконує заступник директора Департаменту або інша посадова особа. 

4. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ
 
	4.1. Департамент має право: 
	4.1.1. Залучати працівників виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до повноважень Департаменту.
	4.1.2. Отримувати у встановленому законодавством порядку від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання завдань Департаменту.
	4.1.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції. 
	4.1.4. Для вирішення окремих питань та їх професійного обговорення при Департаменті може створюватися дорадчий орган (колегія, рада тощо) із залученням фахівців, експертів і науковців відповідних сфер та спеціальностей, а також спеціалістів органів влади, виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).
4.1.5. Брати участь у межах своєї компетенції у роботі комісій, утворених Одеською міською радою та її виконавчими органами.
4.1.6. Подавати позови до суду та представляти інтереси Департаменту з питань, віднесених до його компетенції.
4.1.7. Департамент має всі права та обов’язки юридичної особи.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

	5.1. Зміни до цього Положення вносяться на підставі відповідного рішення Одеської міської ради.
	5.2. Реорганізація та ліквідація Департаменту проводяться відповідно до вимог чинного законодавства України.



Секретар ради 							                           І. Коваль



