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П О Л О Ж Е Н Н Я 

про службу позаштатних радників першого заступника, заступників голови 
Хмельницької обласної державної адміністрації 

 
1. Служба позаштатних радників першого заступника, заступників голови 

Хмельницької обласної державної адміністрації (далі – Служба позаштатних 
радників заступників голови) є консультативно-дорадчим органом обласної 
державної адміністрації, утвореним з метою сприяння діяльності першого за-
ступника та заступників голови обласної державної адміністрації (далі – заступ-
ників голови), які здійснюють функції і повноваження відповідно до розподілу 
обов’язків, визначених головою обласної де6ржавної адміністрації. 

До складу Служби позаштатних радників заступників голови входять 
радники заступників голови на громадських засадах (далі – радники). 

2. Служба позаштатних радників заступників голови у своїй діяльності 
керується Конституцією та законами України, актами Президента України, 
Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, розпорядженнями 
та дорученнями заступників голови, а також цим Положенням. 

3. Радники підпорядковуються заступникам голови відповідно до розпо-
ділу обов’язків. Заступники голови здійснюють керівництво роботою Служби 
позаштатних радників заступників голови та координують і контролюють 
роботу радників. 

4. Відповідно до покладених завдань радники: 

вносять у встановленому порядку заступникам голови пропозиції з пи-
тань, що входять до їх компетенції при здійсненні своїх повноважень у 
визначених розподілом обов’язків сферах; 

здійснюють аналіз актуальних тенденцій у відповідних сферах суспільних 
відносин, за результатами якого готують та подають у встановленому порядку 
пропозиції заступникам голови; 

співпрацюють з відповідними консультативними, дорадчими, іншими допо-
міжними органами, утвореними головою обласної державної адміністрації; 

виконують у межах компетенції інші доручення заступників. 

5. Заступники голови мають право залучати радників в установленому 
порядку до: 

надання консультацій політичного, соціально-економічного, правового та 
іншого характеру щодо розвитку різних галузей області; 



 2

підготовки пропозицій щодо проведення заходів за участі заступників 
голови, а також до організації їх проведення (у разі необхідності); 

організації та проведення семінарів, конференцій, засідань у форматі 
“круглих столів” тощо. 

6. Радники для виконання покладених завдань мають право: 

взаємодіяти зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації 
та її апарату, їх посадовими особами з напряму (напрямів) діяльності; 

надавати заступникам голови усні та письмові пропозиції за напрямами 
діяльності; 

вносити в установленому порядку пропозиції щодо залучення науковців 
та фахівців до виконання окремих робіт і завдань, участі у вивченні окремих 
проблем; 

брати участь у нарадах, пресконференціях, засіданнях у форматі “круглих 
столів” та інших заходах, які проводяться обласною державною адміністрацією. 

7. Радники зобов’язані: 
відповідально ставитися до виконання своїх завдань та функцій, визна-

чених цим Положенням; 

дотримуватися високої культури спілкування, шанобливо ставитися до 
посадових та службових осіб обласної державної адміністрації, інших органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, громадян; 

не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути або нанести 
шкоду авторитету обласної державної адміністрації як місцевому органу вико-
навчої влади; 

не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала 
їм відома у зв’язку з виконанням ними завдань та функцій, визначених цим 
Положенням. 

8. Заступники голови мають право самостійно добирати кандидатів для 
включення до Служби позаштатних радників заступників голови та вносити 
пропозиції голові обласної державної адміністрації для їх призначення. 

До Служби позаштатних радників заступників голови можуть входити 
депутати місцевих рад, науковці, провідні фахівці в галузі економіки, бюджету 
та фінансів, соціальної та гуманітарної сфер, науки, права, культури, пред-
ставники наукових установ, громадських об’єднань, підприємств, установ та 
організацій незалежно від форми власності, громадяни України та іноземці. 

9. Включення особи до Служби позаштатних радників заступників голови 
здійснюється на підставі заяви такої особи. 

До заяви про включення особи до Служби позаштатних радників заступ-
ників голови додаються: 

копія паспорта; 

копія (копії) документа (документів) про освіту; 

фотокартка розміром 34. 
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10. Організаційне, інформаційне забезпечення діяльності радників здійсню-
ється у межах компетенції відповідними структурними підрозділами обласної 
державної адміністрації. 

11. Відділ з питань персоналу та нагород апарату обласної державної 
адміністрації в обов’язковому порядку ознайомлює радників з цим Поло-
женням. 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 


