
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням 1-ї сесії обласної ради 

VІІ скликання 
від 17 грудня 2015 року № 8-1/15 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про колегію Чернівецької обласної ради 

1. Колегія обласної ради (далі - колегія) утворюється за рішенням 
ради та діє у межах строку її повноважень відповідно до Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні". 

2. Колегія обласної ради є дорадчим органом, який попередньо готує 
узгоджені пропозиції та рекомендації з питань, що передбачається внести на 
розгляд сесії, а також, за пропозицією голови ради і членів колегії, може 
розглядати інші питання, що відносяться до повноважень обласної ради. 

3. Колегія у своїй діяльності підзвітна раді. 
До складу колегії входять (за посадами): голова обласної ради, перший 

заступник, заступник голови обласної ради, голови постійних комісій 
обласної ради, уповноважені представники депутатських фракцій і груп, 
утворених депутатами, які не входять до складу фракцій, та голова обласної 
державної адміністрації. Голова обласної ради очолює колегію. 

У своїй діяльності колегія керується Конституцією України, законами 
України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями 
Президента України, актами Кабінету Міністрів України, нормативними 
актами обласної ради, прийнятими в межах її повноважень, та цим 
Положенням. 

4. Основною формою роботи колегії є засідання, які скликаються 
головою ради в міру необхідності і є правомочними, за умови присутності на 
ньому не менше як половини її складу. 

5. Засідання колегії є відкритими. 
6. Засідання колегії скликає і веде голова обласної ради, а за його 

відсутності – перший заступник голови або заступник голови обласної ради. 
Депутати обласної ради, які не є членами колегії, можуть брати участь 

у засіданнях колегії з правом дорадчого голосу.  
За запрошенням колегії або голови обласної ради у її засіданнях 

можуть брати участь інші особи, присутність яких визнана як необхідна. 
На засідання колегії запрошуються заступники голови обласної 

державної адміністрації, якщо внесені на її розгляд питання, стосуються 
делегованих повноважень (ст. 44 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”). 

7. На засіданнях колегії можуть розглядатися питання: 
7.1. Формування порядку денного сесії ради. 
7.2. Забезпечення підготовки пленарних засідань сесій, документів і 

матеріалів, які вносяться на їх розгляд. 
7.3. Внесення пропозицій голові ради щодо осіб, які можуть бути 

запрошені на пленарне засідання сесії обласної ради. 
7.4. Організації виконання рішень і доручень (протокольних рішень) 
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ради, внесених депутатами пропозицій і зауважень, рішень за запитами 
депутатів, зверненнями громадян, наказами виборців. 

7.5. Координації дій постійних комісій у вивченні, попередньому 
розгляді й підготовці питань, що належать до відання ради, здійсненні 
контролю за виконанням рішень ради. 

7.6. Підготовки пропозицій щодо кандидатур на посаду голів 
постійних комісій, інших керівників, яких обирає, призначає або затверджує 
рада. 

7.7. Попереднього розгляду та внесення пропозицій щодо плану 
роботи обласної ради. 

7.8. Внесення пропозицій голові обласної ради щодо включення до 
порядку денного пленарного засідання сесій обласної ради звітів чи 
інформацій стосовно діяльності будь-якого органу або посадової особи з 
питань, віднесених до повноважень обласної ради. 

7.9. Внесення пропозицій голові обласної ради щодо повернення 
обласній державній адміністрації проектів рішень ради, що не відповідають 
чинному законодавству та підготовлені з порушенням вимог Регламенту 
обласної ради. 

7.10. Розгляду за поданням комісії з питань присвоєння звання 
«Почесний громадянин Буковини» кандидатур на присвоєння зазначеного 
звання та внесення пропозицій голові обласної ради щодо розгляду на 
пленарному засіданні сесії обласної ради відповідного проекту рішення. 

7.11. Попереднього розгляду подань обласної державної адміністрації 
стосовно проектів програм економічного, соціального та екологічного 
розвитку області, обласного бюджету, регулювання земельних відносин, 
комунальної власності, приватизації, інших документів. 

7.12. Підготовки і внесення на розгляд обласної ради пропозицій щодо 
необхідності змін, доповнень і уточнень затверджених програм, планів, 
обласного бюджету тощо. 

7.13. Аналізу стану справ у сферах, віднесених законодавством до 
відання обласної ради, підготовки необхідних пропозицій. 

7.14. Інші питання діяльності обласної ради.  
8. Колегія приймає рішення, що мають дорадчий характер. 
9. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 

більше половини від присутніх на засіданні колегії. Підписує його 
головуючий на засіданні. У разі рівності голосів вирішальним вважається 
голос головуючого. Рішення, висновки та пропозиції колегії підлягають 
обов'язковому розгляду радою, постійними і тимчасовими комісіями 
обласної ради. 

10. Засідання колегії протоколюються. Ведення протоколу 
покладається на відповідний підрозділ виконавчого апарату обласної ради. 

11. Організаційно-технічне забезпечення роботи колегії покладається 
на виконавчий апарат обласної ради. 

 
Керуючий справами обласної ради М.Борець 
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