
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови обласної ради 

від 29 лютого 2012року № 14-к 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про організаційний відділ  

виконавчого апарату Чернівецької обласної ради  

 

 

І. Загальні положення 

 1.1. Організаційний відділ (далі відділ) виконавчого апарату 

Чернівецької  обласної ради є структурним підрозділом виконавчого апарату 

Чернівецької обласної ради,  який утворюється обласною радою для 

організаційного забезпечення діяльності обласної ради та її органів. 

1.2. Відділ підпорядковується голові, заступнику голови та керуючому 

справами обласної ради в межах їх повноважень. 

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах 

місцевого самоврядування",  "Про державну службу", "Про засади запобігання 

та протидії корупції" та іншими Законами України,  Указами Президента 

України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, 

рішеннями Чернівецької обласної ради,  Регламентом Чернівецької обласної 

ради, Положенням про виконавчий апарат обласної ради, розпорядженнями 

голови обласної ради та цим Положенням. 

          1.4. Порядок документообігу регламентується Інструкцією з діловодства 

у Чернівецькій обласній раді та її виконавчому апараті, затвердженої 

розпорядженням голови обласної ради від 03.01.2012 № 1. Право на 

створення, підписання, погодження, затвердження документів визначається 

актами законодавства, регламентом Чернівецької обласної ради та 

положенням про її виконавчий апарат, про структурні підрозділи і посадовими 

інструкціями. Безпосередній контроль за виконанням документів покладається 

на службу контролю — спеціальний підрозділ або посадову особу, 

відповідальну за здійснення контролю. У структурних підрозділах 

безпосередній контроль за виконанням документів здійснює особа, 

відповідальна за діловодство. 

 

ІІ. Основні завдання та функції  

 

 2.1. Відділ утворюється з метою організаційного забезпечення діяльності 

обласної ради та її органів. 

2.2. Відділ організовує свою роботу, взаємодіючи з органами місцевого 

самоврядування, органами державної влади, депутатами, громадськими 

організаціями, іншими юридичними і фізичними особами в поряду і в спосіб, 

визначених чинним законодавством. 
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2.3. Основними завданнями відділу є: 

2.3.1.  Організаційне і кадрове забезпечення діяльності обласної ради та 

її органів, надання допомоги, необхідної інформації депутатам, постійним 

комісіям, групам (фракціям) у реалізації ними своїх повноважень. 

         2.3.2.  Сприяння здійсненню обласною радою, її виконавчим апаратом 

взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого 

самоврядування. 

2.3.3. Організаційне забезпечення підготовки та проведення сесій, 

засідань колегії,  постійних та інших комісій обласної ради, координаційної 

ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради. 

2.3.4. Сприяння  проведенню звітів голови обласної ради, його 

заступника, постійних комісій, депутатів на сесіях ради, перед виборцями. 

2.3.5. Узагальнення пропозицій обласної державної адміністрації, 

постійних комісій, груп (фракцій), депутатів щодо планування роботи 

обласної ради. 

2.3.6. Розроблення проектів рішень сесій, колегії, координаційної ради 

та розпоряджень голови обласної ради з питань, що належать до компетенції 

відділу. 

2.3.7. Сприяння організації контролю за реалізацією рішень ради, 

виконанням запитів депутатів, критичних зауважень та пропозицій, 

висловлених депутатами на сесіях обласної ради, ведення їх обліку та 

підготовка інформації для депутатів з цих питань. 

2.3.8. Надання методичної допомоги головам постійних комісій обласної 

ради в плануванні роботи, проведенні засідань, підготовці матеріалів з питань, 

що вносяться на розгляд комісій. 

2.3.9. Організація навчання депутатів, голів постійних комісій, 

працівників апарату обласної ради. 

2.3.10. Збирання, узагальнення і поширення  статистичної інформації 

про    діяльність органів місцевого самоврядування. 

         2.3.11. Розгляд звернень, заяв, листів, що стосуються компетенції 

відділу. 

         2.3.12.Узагальнення планів організаційних заходів, які проводяться в  

області, внесення пропозиції щодо участі в них посадових осіб обласної ради. 

2.3.13. Вивчення та поширення кращої практики роботи районних рад, 

постійних комісій, депутатів, органів місцевого самоврядування, сільських, 

селищних, міських голів. 

2.3.14. Підготовка і узагальнення матеріалів для доповідей і виступів 

посадових осіб обласної ради з різних питань життєдіяльності територій. 

Вивчення та аналіз громадської думки про роботу обласної ради, органів 

місцевого самоврядування. 
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         2.3.15. Оформлення і внесення на розгляд ради пропозиції щодо 

адміністративно-територіального устрою області, ведення звітності з цих 

питань. 

          2.3.16. Сприяння здійсненню заходів щодо подальшого вдосконалення 

та гармонізації відносин між громадянами різних національностей, 

забезпеченню, згідно законодавства, прав національних меншин та їх вільного 

розвитку в Україні. 

          2.3.17.Сприяння організаційному забезпеченню участі обласної ради у 

міжнародному співробітництві, реалізації відповідних міждержавних угод та 

договорів. 

          2.3.18.Забезпечення інформаційно-аналітичного відділу матеріалами для 

інформування населення через засоби масової інформації про діяльність 

обласної ради, постійних комісій, депутатів, органів місцевого 

самоврядування. 

         2.3.19.Забезпечення  взаємодії місцевих рад, сільських, селищних, 

міських голів при проведенні загальних зборів за місцем проживання, 

громадських слухань, узагальнення поданих громадянами зауважень та 

пропозицій, що стосуються діяльності обласної ради. 

        2.3.20. Організація виконання робіт щодо обліку персональних даних 

працівників виконавчого апарату обласної ради, господарської групи при 

обласній раді, помічників-консультантів депутатів обласної ради, депутатів 

обласної ради. 

        2.3.21.Виконання за дорученням керівництва обласної ради інших 

функцій. 

ІІІ. Права відділу:  

3. Відділ з метою здійснення покладених на нього завдань і функцій 

має право: 

3.1.Отримувати в установленому порядку від державних органів, 

установ, організацій, підприємств, органів місцевого самоврядування 

необхідні документи, матеріали, інформації. 

3.2.Користуватись інформаційними банками даних, які є в обласній раді, 

а також в установленому порядку банками даних інших органів місцевого 

самоврядування. 

3.3.Брати участь у сесіях обласної ради, нарадах, інших зібраннях, які 

проводяться обласною радою, органами місцевого самоврядування нижчого 

рівня. 

3.4.Залучати за погодженням з головою, заступником голови чи 

керуючим справами обласної ради до проведення комплексних перевірок, 

підготовки матеріалів на розгляд сесій, постійних комісій працівників інших 

відділів виконавчого апарату обласної ради. 

          3.5.Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими відділами виконавчого апарату обласної ради, апаратом обласної 
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державної адміністрації, структурними підрозділами Чернівецької міської 

ради, виконавчими апаратами районних рад, а також з підприємствами, 

установами, організаціями, що перебувають в управлінні обласної ради, 

об’єднаннями громадян. 

IV. Керівництво відділом:  

4.1. Відділ очолює заступник керуючого справами виконавчого 

апарату Чернівецької обласної ради – начальник організаційного відділу, який 

призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної ради за 

поданням керуючого справами обласної ради в порядку, передбаченому 

Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування”. 

4.2. На час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує 

заступник начальника  організаційного відділу. 

4.3. Працівники відділу призначаються та звільняються з посади 

головою обласної ради в порядку, передбаченому Законом України “Про 

службу в органах місцевого самоврядування”. 

V. Заключні положення: 

 

5.1. Структура і чисельність відділу визначаються у встановленому 

порядку, а посадові оклади його працівників - штатним розписом виконавчого 

апарату обласної ради, який затверджується головою обласної ради.  

 5.2. Відділ утримується за рахунок коштів обласного бюджету. Витрати 

на утримання відділу встановлюються обласною радою за поданням її голови 

у складі загальної структури виконавчого апарату. 

5.3. Положення про відділ затверджується розпорядженням голови 

обласної ради. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються 

головою обласної ради. 

5.4. Ліквідація і реорганізація відділу здійснюється обласною радою в 

порядку, визначеному чинним законодавством. 

 

 

Керуючий справами обласної ради  А.Моісей 

 

 

 


