ЗАТВЕРДЖЕНО
Керуючий справами виконкому
А.М. Фойт
до рішення виконавчого комітету
від 15 вересня 2008р.
№ 467
ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду козацьких організацій при Бердянському
міському голові
1. Координаційна рада козацьких організацій при Бердянському міському
голові (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою
створення ефективного
механізму взаємодії виконкому та козацьких
громадських організацій щодо розвитку історичних, патріотичних, духовних та
культурних традицій козацтва; забезпечення реалізації потенціалу козацької
ідеї для консолідації громадськості міста, залучення міських козацьких
громадських організацій до фізкультурно-спортивної роботи, військовопатріотичного виховання молоді, охорони громадського порядку.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням.
3. Основними завданнями Ради є підготовка пропозицій міському голові
щодо:
- сприяння формуванню толерантності та консолідації громадськості
міста;
- залучення міських козацьких громадських організацій до фізкультурноспортивної роботи, військово-патріотичного виховання молоді;
- організаційного забезпечення основних напрямів співпраці виконкому з
козацькими організаціями міста;
- залучення козацьких громадських організацій до охорони громадського
порядку.
4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
- готує пропозиції щодо проведення загальноміських заходів
фізкультурно-спортивного напрямку, з військово-патріотичного виховання
молоді;
- аналізує стан, тенденції та перспективи розвитку козацтва у місті
Бердянську, виконання відповідної обласної програми;
- розглядає та узгоджує щорічно загальноміський план спільних заходів
виконкому та козацьких громадських організацій.
5. Рада утворюється у складі голови, двох заступників голови, секретаря
та членів Ради.
6. Персональний склад Ради затверджується рішенням виконкому, який
має право в разі потреби вносити зміни до її персонального складу.
7. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в

міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.
8. Засідання Ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше
половини її членів. Головує на засіданнях Ради її голова, а в разі його
відсутності – секретар ради. Рішення Ради приймаються простою більшістю
голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови є вирішальним.
9. Рішення Ради оформляються протоколом, мають рекомендаційний
характер.
10.Поточну роботу Ради організовує
директор департаменту
організаційної, кадрової роботи та зв’язків з громадськістю виконкому.
11.Технічне забезпечення роботи Ради здійснює
сектор роботи з
громадськістю відділу організаційної роботи департаменту організаційної,
кадрової роботи та зв’язків з громадськістю виконкому.
12. Рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.
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