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П О Л О Ж Е Н Н Я 
про організаційний відділ апарату Хмельницької обласної 

державної адміністрації 
 

1. Організаційний відділ апарату Хмельницької обласної державної адмі-
ністрації (далі – відділ) утворюється розпорядженням голови обласної дер-
жавної адміністрації та є структурним підрозділом апарату обласної державної 
адміністрації.  

2. Відділ утворюється з метою здійснення організаційного забезпечення 
діяльності керівництва, апарату обласної державної адміністрації, координації 
взаємодії обласної державної адміністрації з центральними органами вико-
навчої влади та їх територіальними підрозділами, районними державними 
адміністраціями і органами місцевого самоврядування.  

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями 
Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів Ук-
раїни, іншими нормативними актами центральних органів виконавчої влади, 
розпорядженнями голови, наказами керівника апарату обласної державної 
адміністрації, а також цим Положенням.  

4. Відділ провадить свою діяльність на основі квартальних та місячних 
планів, що затверджуються керівником апарату обласної державної адміні-
страції.  

5. Порядок взаємодії відділу зі структурними підрозділами обласної дер-
жавної адміністрації, іншими органами виконавчої влади і органами місцевого 
самоврядування визначається чинним законодавством, Регламентом Хмель-
ницької обласної державної адміністрації та посадовими інструкціями праців-
ників.  

6. Структура, чисельність та посадові оклади працівників відділу вста-
новлюються штатним розписом апарату обласної державної адміністрації.  

7. Обласна державна адміністрація створює умови для роботи, підви-
щення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх окремим приміщенням,  
телефонним зв’язком, оргтехнікою, довідковими матеріалами, у разі потреби 
транспортом для виконання посадових обов’язків. 

8. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:  

1) здійснює підготовку проєктів перспективних (річних) та поточних 
(квартальних) планів роботи обласної державної адміністрації, координує ро-
боту з питань планування у структурних підрозділах облдержадміністрації, 
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районних державних адміністраціях, за необхідності співпрацює з питань пла-
нування роботи облдержадміністрації із територіальними підрозділами цен-
тральних органів виконавчої влади; 

2) забезпечує підготовку щомісячних та щотижневих планів основних 
заходів облдержадміністрації, районних державних адміністрацій та міських 
(міст обласного значення) рад для інформування Офісу Президента України, 
Кабінету Міністрів України, керівництва облдержадміністрації; 

3) здійснює організаційне забезпечення підготовки та проведення засі-
дань колегії облдержадміністрації, окремих нарад, що проводяться головою 
обласної державної адміністрації; 

4) забезпечує взаємодію обласної державної адміністрації з центральними 
та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування; 

5) координує роботу з надання методичної та практичної допомоги рай-
держадміністраціям – у вдосконаленні організаційної роботи, виконавчим 
комітетам місцевих рад – у здійсненні ними делегованих повноважень органів 
виконавчої влади; 

6) координує роботу щодо організації контролю за виконанням делего-
ваних повноважень органів виконавчої влади органами місцевого самовря-
дування у межах і порядку, визначених чинним законодавством; 

7) готує проєкти розпоряджень голови, наказів керівника апарату облас-
ної державної адміністрації з організаційних питань, долучається у межах 
компетенції до підготовки проєктів розпоряджень голови обласної державної 
адміністрації, розробниками яких є структурні підрозділи апарату та облдерж-
адміністрації; 

8) забезпечує підготовку, спільно з іншими структурними підрозділами 
облдержадміністрації, програм робочих поїздок до області Президента України 
та Прем’єр-міністра України; 

9) спільно зі структурними підрозділами облдержадміністрації, територі-
альними підрозділами центральних органів виконавчої влади забезпечує підго-
товку матеріалів для інформування Офісу Президента України, Секретаріату 
Кабінету Міністрів України, голови обласної державної адміністрації про стан 
справ в області та з питань, що належать до компетенції відділу; 

10) здійснює організаційне забезпечення проведення нарад та семінарів 
працівників місцевих державних адміністрацій та виконавчих комітетів органів 
місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції відділу; 

11) забезпечує розгляд звернень громадян щодо роботи райдержадмі-
ністрацій, структурних підрозділів облдержадміністрації з питань, що входять 
до компетенції відділу; 

12) координує роботу зі сприяння виборчим комісіям у реалізації їх 
повноважень у межах чинного законодавства.  
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9. Відділ має право:  

1) одержувати в установленому порядку необхідну інформацію та доку-
менти від районних державних адміністрацій, виконкомів міських (міст облас-
ного значення) рад, структурних підрозділів апарату та обласної державної 
адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 
влади, установ і організацій; 

2) користуватися інформаційними матеріалами, банками даних, що є в 
обласній державній адміністрації, а також в установленому порядку – банками 
даних інших органів виконавчої влади; 

3) залучати, за погодженням із керівником апарату обласної державної 
адміністрації, до проведення комплексних перевірок, підготовки документів 
працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації; 

4) організовувати, за погодженням із керівником апарату адміністрації, 
стажування у відділі працівників районних державних адміністрацій; 

5) отримувати проєкти нормативних документів, що стосуються діяль-
ності місцевих органів виконавчої влади, готувати і вносити до них свої про-
позиції та зауваження; 

6) брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться в обласній 
державній адміністрації, обласній раді з питань, що належать до компетенції 
відділу; 

7) вносити на розгляд керівництва обласної державної адміністрації про-
позиції з питань удосконалення та ефективності організаційної роботи.   

10. Відділ очолює керівник, який підпорядковується безпосередньо керів-
нику апарату обласної державної адміністрації. 

11. Начальник, працівники відділу призначаються на посаду та звільня-
ються з посади керівником апарату обласної державної адміністрації відповідно 
до вимог Закону України “Про державну службу”, Кодексу законів про працю.  

12. Керівник відділу:   

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідаль-
ність за виконання покладених на підрозділ завдань;  

визначає, у межах своєї компетенції, взаємозамінюваність працівників 
відділу; 

здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефектив-
ності роботи відділу;   

забезпечує додержання працівниками відділу правил внутрішнього тру-
дового розпорядку; 

визначає права та обов’язки працівників відділу;  

виконує інші обов’язки, покладені на нього головою, керівником апарату 
обласної державної адміністрації та визначені його посадовою інструкцією.   
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13. Діяльність працівників відділу регламентується посадовими інструк-
ціями, які розробляються начальником відділу і затверджуються керівником 
апарату обласної державної адміністрації.  

14. Працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законо-
давством за невиконання або неналежне виконання обов’язків, передбачених 
цим Положенням, перевищення своїх повноважень, порушення етики держав-
ного службовця, обмежень, передбачених законами України “Про державну 
службу” та “Про запобігання корупції”.  

 
 
Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 


