

Розпорядження
Одеського міського голови
№ 01 від 04.01.2021 р. 

Про створення Ради «Одеське об’єднання національностей» при Одеському міському голові 

 


	Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування       в Україні», з метою сприяння розвитку взаємодії національно-культурних товариств міста, толерантності в суспільстві, створення умов для розвитку міжнародного співробітництва в різних сферах суспільного життя, вирішення соціальних та культурних питань:
 
1. Створити Раду «Одеське об’єднання національностей» при Одеському міському голові та затвердити її склад (додаток 1).  

2. Затвердити Положення про Раду «Одеське об’єднання національностей» при Одеському міському голові (додаток 2).  

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.



                                                                                            
                                                                        	           Г. Труханов
















Додаток 1
до розпорядження		міського голови
від 04.01.2021 р.
№ 01

СКЛАД  
Ради «Одеське об’єднання національностей» 
при Одеському міському голові

Труханов 
Геннадій Леонідович

-
голова Ради, Одеський міський голова;
Вугельман 
Павло Володимирович                
-
заступник голови Ради, заступник Одеського міського голови;

Аттіліо Малліані
-
заступник голови Ради, радник Одеського міського голови з питань міжнародного співробітництва, Амбасадор міста Одеси             в Італійській Республіці (за згодою);

Джелілова 
Мєр’єм Аліївна
-
заступник голови Ради, голова кримськотатарської громади Одещини (за згодою);

Жильцов 
Олександр Сергійович

-
секретар Ради, директор департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради.

Члени Ради:

Абрахам Вольф 
-
керівник релігійної організації Одеської іудейської релігійної громади «Хабад-Шомрей Шабос» (за згодою);

Аль-Рашід Абазід Іяд Ісмаїл
-
голова Громадської організації «Сіріяна» (за згодою);

Арутюнян 
Тігран Рубікович
-
голова Громадської організації «Одеська вірменська община» (за згодою);

Баяні 
Абдул Матін
-
голова Громадської організації «Національна культурна автономія афганських діаспор «Справедливість» (за згодою);

Брандт 
Вікторія Костянтинівна
-
голова Громадської організації «Одеське обласне німецьке національно-культурне товариство «Відергебурт» (за згодою);

Волков 
Петро Георгійович
-
голова правління Гагаузького національно-культурного товариства «Бірлік» (за згодою);

Гарвал 
Абдул Сатар
-
президент Громадської організації «Національно-культурне об’єднання «Афганська община» (за згодою);

Дагер 
Салех Мухамед
-
керівник Громадської спілки «Арабська рада громадських організацій в Україні» (за згодою);

Драгнєва 
Світлана Іванівна 
-
віцепрезидент Асоціації болгар України    (за згодою);

Єрмошкін
Сергій Миколайович
-
голова правління Одеського обласного ромського конгресу «Бахтало Дром» (за згодою);

Жаданова 
Людмила Іванівна
-
голова Громадської організації «Національно-культурне об’єднання громадян «Білорусь» (за згодою);

Зайцева-Великодна
Світлана Сергіївна 
-
голова Громадської організації «Одеське ім. А. Міцкевича відділення спілки поляків в Україні» (за згодою);

Золоєв 
Олег Олегович
-
керівник Громадської організації «Одеське обласне осетинське земляцтво «Аланія»              (за згодою);

Ісса Алі
-
голова Громадської організації «Сирійська діаспора» (за згодою);

Келоєв 
Муса Магомедович
-
керівник Одеського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Діаспора чеченського народу» (за згодою);

Корнєва 
Еліна Аркадіївна
-
директор Міжнародної громадської організації «Об’єднаний єврейський центр розвитку» (за згодою);

Костова 
Феодора Іванівна
-
голова Громадської організації «Всеукраїнська асамблея болгар України» (за згодою);



Кузьминська 
Єлизавета Григорівна
-
голова Громадської організації «Греки Одеси» (за згодою);

Лєженцева 
Ярослава Віталіївна
-
директор Громадської організації «Альянс Франсез» (за згодою);

Лях 
Еліна Анатоліївна
-
голова Громадської організації «Німецька молодь в Одеському регіоні» (за згодою);

Мамутов 
Февзі Різайович
-
голова Громадської організації «Кримські татари Одещини» (за згодою);

Маркова 
Тетяна Юріївна
-
директор департаменту культури та туризму Одеської міської ради; 

Мохд Осман Сід Рхаман
-
голова Громадської організації «Фонд «Дружба»  (за згодою);

Наміг Талибов
-
заступник голови Громадської організації «Одеська обласна організація об’єднаного конгресу азербайджанців України»                       (за згодою);

Нгуен Ньи Мань
-
голова Одеської міської організації «В’єтнамське земляцтво» (за згодою);

Орлова 
Алла Василівна
-
голова Всеукраїнської громадської організації «Конгрес болгар України» (за згодою);

Твердовський 
Валерій Іванович
-
голова Громадської організації «Болгарське народне зібрання» (за згодою);

Тлігуі Мохаммед Саад
-
генеральний координатор міжнародних проєктів та партнерств Громадської організації «Євро-Арабська Молодіжна Солідарність – Україна» (за згодою);

Уфуе Ландрі Карлос Конан
-
голова Громадської організації «Івуарійське земляцтво» (за згодою);

Федчишина 
Євгенія Михайлівна
-
голова Громадської організації «Національно-культурне товариство поляків «Польська нота» (за згодою);

Фєтєску 
Анатолій Семенович
-
президент Громадської організації «Всеукраїнська національно-культурна молдавська асоціація» (за згодою);


Хамзе Білал 
-
керівник Громадської організації «Ісламський культурний центр «Аль Масар» (за згодою);

Цюй Бо
-
керівник Громадської організації «Одеська асоціація китайських бізнесменів» (за згодою);

Чернова 
Оксана Іванівна
-
директор департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради;

Шварцман 
Рувін Мордкович
-
голова Одеської регіональної Асоціації євреїв – колишніх в’язнів гетто і нацистських концтаборів (за згодою);

Якобішвілі 
Акакій Бухутійович
-
голова Громадської організації «Одеське грузинське національно-культурне товариство «Сакартвело» (за згодою).




В.о. заступника міського голови – 
керуючого справами                                                                          О. Бриндак





Додаток 2
                                                   				до розпорядження  
                                                          				міського голови          
                                                                                         	від 04.01.2021 р.
                                                                                         	№  01  

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду «Одеське об’єднання національностей» 
при Одеському міському голові
(далі – Положення)

1. Загальні положення

1.1. Рада «Одеське об’єднання національностей» при Одеському міському голові (далі – Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, створеним з метою зміцнення міжнаціональної злагоди та порозуміння, сприяння розвитку взаємодії національно-культурних товариств міста, толерантності в суспільстві, створення умов для розвитку міжнародного співробітництва в різних сферах суспільного життя, вирішення соціальних та культурних питань.
1.2. Члени Ради працюють на громадських засадах. 
1.3. У своїй діяльності Рада керується Конституцією та чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Статутом територіальної громади міста Одеси та цим Положенням.
1.4. У своїй діяльності Рада підзвітна міському голові.
1.5. Координацію діяльності Ради здійснює департамент внутрішньої політики Одеської міської ради.

2. Основні завдання Ради

2.1. Основними завданнями Ради є:
2.1.1. Надання рекомендацій, внесення пропозицій щодо функціонування організацій, статутом яких передбачена діяльність щодо представництва інтересів, сприяння розвитку культури та мистецтва національних меншин чи з інших питань, пов'язаних з діяльністю національностей, представники яких мешкають на території м. Одеси (далі – Організації), та органів місцевого самоврядування з питань діяльності Ради.
2.1.2. Розроблення пропозицій щодо фінансування й матеріально-технічного забезпечення роботи Організацій.
2.1.3. Надання пропозицій щодо забезпечення умов для розвитку національних меншин, реалізації прав і свобод їх представниками; підтримка діяльності національно-культурних товариств.
2.1.4. Сприяння розвитку мов різних національностей, вивченню державної мови.
2.1.5. Сприяння поліпшенню етнонаціональної та етнополітичної ситуації в місті.
2.1.6. Розгляд за поданням членів Ради пропозицій щодо вирішення нагальних питань національних спільнот.
2.1.7. Розгляд пропозицій щодо тематики наукових досліджень з питань діяльності Ради та підготовка висновків для здійснення відповідних дослідницьких проєктів.
2.1.8. Участь у плануванні та проведенні у місті Одесі заходів у сфері національних культур і традицій.
2.1.9. Рада може виконувати інші завдання, які не суперечать цьому Положенню та відповідають меті діяльності Ради.

3. Склад і порядок формування Ради

3.1. Рада утворюється у складі голови, заступників голови, секретаря та членів Ради.
3.2. До складу Ради входять представники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Одеської міської ради, а також по одному представнику від організацій, статутом яких передбачена діяльність щодо представництва інтересів, сприяння розвитку культури та мистецтва національних меншин чи з інших питань, пов'язаних з діяльністю національностей, представники яких мешкають на території м. Одеси, що включаються до складу Ради на підставі клопотання керівництва такої організації на ім’я міського голови.
3.3. Персональний склад Ради затверджується розпорядженням міського голови.

4. Організація роботи Ради

4.1. Рада має право:
4.1.1. Брати участь у встановленому порядку в розробленні проєктів розпоряджень і доручень міського голови, рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету, інших документів з питань діяльності Ради.
4.1.2. Звертатися до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ, партій, громадських організацій із запитами, пропозиціями з питань діяльності Ради.
4.1.3. Одержувати у встановленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ інформацію, необхідну для виконання завдань, передбачених цим Положенням.
4.1.4. Надавати організаційну, методичну, правову, консультативну допомогу Організаціям.
4.1.5. Розробляти та подавати на розгляд виконавчим органам Одеської міської ради проєкти, рекомендації, пропозиції, узагальнювальні та аналітичні матеріали.
4.1.6. Поширювати інформацію про діяльність Ради, її членів (за їх згодою).
4.1.7. Запрошувати на засідання фахівців, які можуть надати фахову, спеціальну інформацію, необхідну для виконання завдань Ради.
4.2. Голова Ради:
- організовує роботу Ради;
- скликає і веде засідання Ради, вносить на розгляд Раді пропозиції щодо порядку денного чергового засідання;
- надає членам Ради доручення, які безпосередньо стосуються діяльності Ради, та здійснює контроль за їх виконанням;
- проводить консультації з членами Ради у разі виникнення розбіжностей чи протиріч;
- представляє Раду у відносинах з місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, засобами масової інформації тощо;
- підписує протоколи засідань Ради.
У разі відсутності голови Ради його обов’язки виконує заступник голови Ради.
4.3. Секретар Ради:
- організовує підготовку та проведення засідань Ради;
- забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради;
- погоджує дату, місце і час проведення засідань і забезпечує їх підготовку;
- веде, зберігає та підписує протоколи засідань Ради та іншу документацію;
- інформує членів Ради про засідання Ради, завчасно надсилає матеріали порядку денного засідань;
- здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень та готує інформацію про їх результати.
4.4. Члени Ради:
- беруть участь у засіданнях Ради з правом голосу;
- беруть участь у розгляді питань, які стосуються діяльності Ради,                   в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування (за дорученням Ради та за погодженням з цими органами);
- готують матеріали, проєкти рішень Ради з питань, що відносяться до її компетенції, і подають їх секретарю у письмовому вигляді не пізніше ніж за сім робочих днів до дня проведення засідання Ради;
- виконують доручення голови Ради, що стосуються діяльності Ради;
- виконують рішення Ради та звітують перед Радою про хід їх виконання.

5. Форма роботи Ради

5.1. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на рік. 
5.2. Засідання Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу Ради.
5.3. Рада ухвалює рішення простою більшістю голосів від кількості  членів, присутніх на засіданні.
5.4. Засідання Ради веде голова Ради, а у разі відсутності – заступник голови Ради або секретар. За дорученням голови Ради засідання Ради може вести інша особа, яка є її членом.
5.5. Засідання Ради починається з оголошення порядку денного. Члени Ради мають право вносити зміни та доповнення до порядку денного. Порядок денний затверджується шляхом голосування.
5.6. Засідання Ради проводяться відкрито. Особи, які не є членами Ради, з дозволу головуючого на засіданні мають право виступати, ініціювати розгляд того чи іншого питання та вносити пропозиції з питань порядку денного.

6. Порядок припинення діяльності Ради

6.1. Питання про припинення діяльності Ради може бути порушене двома третинами її членів або міським головою.




В.о. заступника міського голови – 
керуючого справами                                                                          О. Бриндак


