
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по апарату Житомирської
обласної державної адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ
про управління з питань організаційної роботи, взаємодії з органами

місцевого самоврядування та органами виконавчої влади апарату
облдержадміністрації

І. Загальні положення
Е Це Положення регулює діяльність управління з питань організаційної 

роботи, взаємодії з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої 
влади апарату облдержадміністрації (далі -  Управління).

2. Управління є структурним підрозділом апарату облдержадміністрації. 
До складу Управління входять такі відділи: відділ взаємодії з органами 
місцевого самоврядування та органами виконавчої влади; відділ 
організаційного та протокольного забезпечення офіційних заходів.

3. Управління підпорядковується керівникові апарату
облдержадміністрації.

4. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, 
законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів 
України, постановами Верховної Ради України, розпорядженнями голови 
облдержадміністрації, Регламентом обласної державної адміністрації, 
Положенням про апарат обласної державної адміністрації, цим Положенням.

5. Управління за дорученням керівника апарату під час виконання своїх 
завдань і функцій взаємодіє із структурними підрозділами апарату, 
структурними підрозділами облдержадміністрації, обласними службами, 
підприємствами, установами та організаціями, органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних 
органів виконавчої влади в області, райдержадміністраціями, громадськими 
об’єднаннями з питань, віднесених до компетенції облдержадміністрації.

6. Діяльність Управління здійснюється відповідно до планів роботи 
облдержадміністрації та квартального плану роботи управління, затвердженого 
керівником апарату.

7. Керівництво роботою Управління здійснює начальник управління -  
заступник керівника апарату (далі -  начальник Управління), який 
призначається на посаду та звільняється з неї керівником апарату 
облдержадміністрації відповідно до Закону України «Про державну службу».
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її. Основні завдання Управління

Основними завданнями Управління є:
1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку місцевого 

самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно- 
територіального устрою в області.

2. Організовує взаємодію облдержадміністрації з органами виконавчої 
влади в межах своєї компетенції.

3. Сприяння у правовому регулюванні питань адміністративно-
територіального устрою.

4. Здійснення моніторингу впровадження реформи адміністративно-
територіального устрою в області.

5. Забезпечення взаємодії між територіальними громадами,
регіональними та місцевими інституціями (асоціаціями) в межах повноважень.

6. Розробка пропозицій щодо проектів адміністративно-територіального 
устрою в межах повноважень.

7. Здійснення організаційного, інформаційного та аналітичного
забезпечення діяльності облдержадміністрації, взаємодії з органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування, народними депутатами України 
та депутатами місцевих рад щодо виконання вимог чинного законодавства 
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної 
Ради України, голови облдержадміністрації.

8. Підготовка, організація та координація візитів до області Президента 
України, Прем’єр-міністра України, віцепрем’єр-міністрів України, Голови 
Верховної Ради України, Міністра Кабінету Міністрів України.

9. Організація підготовки і проведення нарад та інших заходів за участю 
голови облдержадміністрації у взаємодії з відповідними структурними 
підрозділами апарату згідно з тематикою заходу.

10. Організація дій структурних підрозділів апарату облдержадміністрації, 
органів місцевого самоврядування, райдержадміністрацій, територіальних 
органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області 
щодо організаційного забезпечення діяльності голови облдержадміністрації, 
його заступників, керівника апарату облдержадміністрації.

11.3а дорученням керівництва облдержадміністрації проведення аналізу 
роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, 
визначеному законодавством, надання методичної та іншої практичної 
допомоги з питань удосконалення організації їх роботи, підготовка пропозицій 
щодо поглиблення взаємодії облдержадміністрації з органами місцевого
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самоврядування для спільного вирішення питань у сфері розвитку місцевого 
самоврядування, територіальної організації влади, адміністративно- 
територіального устрою.

12. Узагальнення матеріалів про здійснення виконавчими органами 
сільських, селищних і міських рад, посадовими особами місцевого 
самоврядування делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, 
наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», надає в 
межах компетенції методичну допомогу.

III. Функції Управління

Управління відповідно до покладених на нього завдань:
1. Бере участь у розробленні та впровадженні організаційного і 

нормативно-правового механізму стимулювання розвитку адміністративно- 
територіальних одиниць шляхом удосконалення адміністративно- 
територіального устрою.

2. Готує пропозиції щодо формування адміністративно-територіального 
устрою в області.

3. Здійснює аналіз стану та перспектив розвитку співробітництва 
територіальних громад та здійснює моніторинг співробітництва.

4. Готує та подає в установленому порядку в межах своєї компетенції 
пропозиції щодо переліку об’єктів, які будуть реалізовані на території області 
за рахунок коштів ДФРР та субвенції на формування інфраструктури органів 
місцевого самоврядування, та при потребі вносить зміни до затвердженого 
переліку.

5. Проводить в межах компетенції моніторинг соціально-економічних та 
інших показників розвитку органів місцевого самоврядування.

6. Здійснює узагальнення матеріалів щодо органів місцевого 
самоврядування області.

7. Організаційно забезпечує у межах своїх повноважень взаємодію 
облдержадміністрації з Офісом Президента України, Кабінетом Міністрів 
України, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування.

8. Здійснює організаційне забезпечення перебування в області посадових 
осіб вищого рівня, робочих поїздок голови облдержадміністрації.

9. Відповідно до завдань та в межах повноважень взаємодіє із 
структурними підрозділами апарату та облдержадміністрації, органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами, організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями 
громадян.
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10. Веде документообіг відповідно до затвердженої номенклатури справ.
\ \ .  Готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з питань, що 

розглядаються головою облдержадміністрації, в межах компетенції Управління.
12. Бере участь в організації тематичних семінарів, нарад, підвищенні 

кваліфікації державних службовців, службовців місцевих органів влади.
13. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, 

запити та звернення народних депутатів України, вживає відповідних заходів 
для вирішення порушених ними питань у межах своєї компетенції.

14. Забезпечує підготовку матеріалів до засідань колегії обласної 
державної адміністрації, сесій обласної ради, засідань постійних комісій 
обласної ради в межах компетенції Управління.

15. Координує роботу райдержадміністрацій та органів місцевого 
самоврядування з питань технічного та матеріального забезпечення виборчих 
комісій під час підготовки до виборів та референдумів.

16. Формує плани роботи облдержадміністрації за пропозиціями 
структурних підрозділів облдержадміністрації, погодженими із заступниками 
голови відповідно до розподілу обов'язків.

17. Проводить разом із структурними підрозділами облдержадміністрації, 
територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої 
влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на 
відповідній території, розробляє та вносить голові облдержадміністрації 
пропозиції щодо його поліпшення.

18. Готує інформаційні та аналітичні матеріали з питань, що належать до 
компетенції Управління.

19. Сприяє в межах своїх повноважень у здійсненні заходів щодо 
запобігання та протидії корупції.

20. Забезпечує захист персональних даних.
21. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики 

стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

IV. Права Управління

1. Управління має право:
1) Ініціювати запити та одержувати в установленому порядку від 

державних органів, структурних підрозділів облдержадміністрації, 
райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, 
підприємств, установ і організацій інформаційні матеріали звіти та інші 
документи відповідно до чинного законодавства.

2) Вносити на розгляд керівництва обласної державної адміністрації 
проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідні записки та інформаційні
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довідки з питань, що належать до компетенції Управління.
3) Повертати виконавцям документи на доопрацювання у разі порушення 

встановленого порядку роботи з документами.
4) Вносити пропозиції щодо зняття з контролю чи продовження строків 

виконання документів та доручень, що належать до компетенції Управління.
5) За погодженням з керівниками структурних підрозділів 

облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування залучати їх працівників для розгляду та вивчення питань, що 
належать до компетенції Управління.

6) За дорученням голови облдержадміністрації брати участь у засіданнях 
колегії обласної та районних державних адміністрацій, нарадах, сесіях місцевих 
рад, засіданнях їх виконавчих органів, а також у інших заходах, що проводяться 
цими органами.

7) Організовувати та забезпечувати проведення інструктажів, 
консультацій, семінарів, надавати методичні рекомендації місцевим органам 
виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань, що пов’язані з 
виконанням завдань і функцій Управління.

8) Інформувати керівника апарату облдержадміністрації про випадки 
неподання або несвоєчасного подання на вимогу Управління необхідних 
матеріалів.

9) За дорученням керівництва облдержадміністрації скликати наради.
10) Звертатися з ініціативою щодо скликання нарад з питань, що належать 

до компетенції облдержадміністрації.
11) Брати участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань, 

що належать до компетенції Управління.
2. Управління забезпечується приміщеннями, телефонним зв'язком, 

комп'ютерною та оргтехнікою, обладнаними місцями зберігання документів, а 
також законами, іншими нормативно-правовими актами та довідковими 
матеріалами з питань його роботи.

V. Основні завдання начальника Управління

1. Управління очолює начальник Управління, який призначається на 
посаду та звільняється з неї керівником апарату облдержадміністрації. 
Начальник Управління повинен мати досвід роботи на посадах державної 
служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого 
самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ 
та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно 
володіти державною мовою.

У разі відсутності начальника Управління його обов’язки виконує
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заступник начальника управління -  начальник відділу взаємодії з органами 
місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.

2. Начальник Управління:
1) Здійснює керівництво роботою Управління, несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, законність 
прийнятих ним рішень, визначає функції та ступінь відповідальності керівників 
відділів Управління, виконання планів роботи та обов’язків, покладених на 
Управління, доручень керівництва облдержадміністрації, плану роботи 
Управління.

2) Затверджує розподіл системних питань роботи та закріплення 
працівників Управління за районами, міськими, селищними, сільськими радами 
області, структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними 
підрозділами центральних органів виконавчої влади.

3) Визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками 
Управління, сприяє у підвищенні їх кваліфікації, вносить пропозиції стосовно 
прийняття на роботу, переведення, звільнення, заохочення працівників 
Управління та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством; 
організовує роботу відповідно до Регламенту та планів роботи обласної 
державної адміністрації, планів роботи Управління, забезпечує дотримання 
Інструкції з діловодства, трудової та виконавської дисципліни. Сприяє у 
підвищенні професійної кваліфікації, ефективності роботи працівників 
Управління, їх стимулюванні та службовому зростанні відповідно до вимог 
Закону України «Про державну службу».

4) Планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування 
планів роботи облдержадміністрації.

5) Бере участь у засіданнях колегії облдержадміністрації, інших 
консультативно-дорадчих органів, нарадах, семінарах, доводить до керівництва 
облдержадміністрації позицію Управління з питань, що розглядаються. 
Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації 
питань, що належать до компетенції Управління, та розробляє проекти 
відповідних рішень.

6) Підписує службову кореспонденцію Управління, погоджує (візує) 
документи облдержадміністрації в межах своєї компетенції.

7) Представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими 
структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату, з 
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, їх 
територіальними підрозділами, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до 
компетенції Управління.
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8) Відповідає за виконання покладених на Управління завдань з 
реалізації державної політики у сфері децентралізації, реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в області.

9) Координує та організовує виконання завдань центральних органів 
виконавчої влади з питань реформи місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в області.

10) Готує і подає керівникові апарату облдержадміністрації для 
затвердження Положення про відділи Управління та посадові інструкції 
працівників Управління.

11) Забезпечує ефективне виконання покладених на Управління завдань.
12) Звітує перед головою облдержадміністрації його заступниками, 

керівником апарату про виконання покладених на Управління завдань та 
затверджених планів роботи.

13) Виконує інші функції відповідно до законодавства та за дорученням 
керівництва облдержадміністрації.

Начальник управління з питань 
організаційної роботи, взаємодії з
органами місцевого самоврядуван 
органами виконавчої влади - заст> 
керівника апарату облдержадмініс

/


