
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

13.11.2020                                                                                                   №  562-ОД 

 

 

Про затвердження Положення 

про управління організаційної 

діяльності апарату Сумської 

обласної державної адміністра-

ції 

 

Відповідно до статей 5, 6, 44 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Регламенту Сумської обласної державної адміністрації, 

затвердженого розпорядженням голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 08.09.2015 № 423-ОД «Про затвердження Регламенту 

Сумської обласної державної адміністрації» (зі змінами), розпоряджень голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 10.05.2018 № 281-ОД «Про 

внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 14.07.2005 № 314», від 08.05.2020 № 193-ОД «Про внесення 

змін до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації  

від 31.03.2020 № 130-ОД»: 

1. Затвердити Положення про управління організаційної діяльності 

апарату Сумської обласної державної адміністрації (додається). 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Сумської 

обласної державної адміністрації від 27.06.2018 № 400-ОД «Про затвердження 

Положення про управління організаційної діяльності апарату Сумської 

обласної державної адміністрації». 

 

 

Тимчасово виконуючий  

обов’язки голови             Сергій ПАХОЛЬЧУК 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації  

13 листопада 2020 року № 562-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про управління організаційної діяльності апарату  

Сумської обласної державної адміністрації 

 

I. Загальні положення 

 

1. Управління організаційної діяльності апарату Сумської обласної 

державної адміністрації (далі – Управління) є структурним підрозділом апарату 

Сумської обласної державної адміністрації (далі – облдержадміністрація), що 

створюється головою облдержадміністрації для організаційного та 

аналітичного забезпечення діяльності голови, першого заступника, заступників 

голови, керівника апарату облдержадміністрації (далі – керівництво 

облдержадміністрації), сприяння взаємодії та активізації співпраці органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування у вирішенні питань 

удосконалення державної регіональної політики, вивчення стану організаційної 

роботи в апаратах районних державних адміністрацій (далі – 

райдержадміністрація), виконавчих органах місцевого самоврядування, 

структурних підрозділах облдержадміністрації, надання практичної та 

методичної допомоги з організаційних питань. 

2. Управління підпорядковується безпосередньо керівникові апарату 

облдержадміністрації. 

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну 

службу», «Про запобігання корупції», іншими законами України, актами 

Президента України та Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 

центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями 

голови облдержадміністрації, наказами керівника апарату 

облдержадміністрації, Регламентом облдержадміністрації, Положенням про 

апарат облдержадміністрації та цим Положенням. 

4. Структура, чисельність працівників та положення про Управління 

затверджуються відповідно до законодавства і мають забезпечувати якісне 

виконання покладених на Управління завдань і функцій. 

5. Діяльність Управління провадиться згідно з квартальними планами 

роботи, затвердженими керівником апарату облдержадміністрації. 

6. Під час виконання своїх завдань і функцій Управління взаємодіє із 

структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами 

центральних органів виконавчої влади в області, райдержадміністраціями, 

виконавчими органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
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установами, організаціями та громадськими обʼєднаннями. 

7. До складу Управління входять: 

1) відділ організаційного забезпечення та протокольних заходів; 

2) відділ планування та аналітичної роботи. 

8. Положення про Управління затверджується розпорядженням голови 

облдержадміністрації. 

9. Діловодство в Управлінні ведеться згідно з номенклатурою справ 

Управління. 

 

II. Основні завдання, функції та права Управління 

 

1. Основними завданнями Управління є: 

1) організаційне забезпечення діяльності облдержадміністрації, 

взаємодія з райдержадміністраціями, виконавчими органами місцевого 

самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади, народними депутатами України та депутатами 

місцевих рад; 

2) підготовка та забезпечення проведення засідань колегії 

облдержадміністрації, нарад, які проводяться керівництвом облдерж-

адміністрації; 

3) формування планів роботи облдержадміністрації на рік і квартал; 

4) координація планування роботи структурних підрозділів 

облдержадміністрації та райдержадміністрацій; 

5) планування, підготовка та здійснення протокольних заходів щодо 

забезпечення робочих поїздок вищих посадових осіб України до регіону (далі – 

робоча поїздка); 

6) забезпечення взаємодії апарату облдержадміністрації з Офісом 

Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, структурними 

підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями та органами 

місцевого самоврядування; 

7) координація роботи з контролю за виконанням органами місцевого 

самоврядування наданих їм законом делегованих повноважень органів 

виконавчої влади; 

8) координація роботи райдержадміністрацій та органів місцевого 

самоврядування з питань матеріально-технічного забезпечення виборчих 

комісій під час підготовки та проведення виборів і референдумів; 

9) розроблення проектів регламентуючих документів облдержадмі-

ністрації. 

2. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 

1) організовує і координує роботу структурних підрозділів 

облдержадміністрації та її апарату під час підготовки робочих поїздок до 

області Президента України та Прем’єр-міністра України; 

2) організаційно у межах повноважень забезпечує взаємодію 

облдержадміністрації з Офісом Президента України та Секретаріатом Кабінету 

Міністрів України щодо виконання наданих доручень та узагальнення 
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інформації про їх виконання; 

3) узагальнює та надає до Офісу Президента України, Секретаріату 

Кабінету Міністрів України відомості про місце перебування голови 

облдержадміністрації; 

4) здійснює організаційні заходи спільно із структурними підрозділами 

облдержадміністрації з питань підготовки та проведення селекторних нарад 

центральних органів виконавчої влади за участю керівництва 

облдержадміністрації; 

5) організаційно забезпечує взаємодію облдержадміністрації з 

центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, 

органами місцевого самоврядування, райдержадміністраціями з питань, 

віднесених до компетенції облдержадміністрації; 

6) за дорученням керівництва облдержадміністрації організовує їх 

робочі поїздки до міст і районів області в межах своїх повноважень; 

7) проводить аналіз форм та методів організаційної роботи в 

райдержадміністраціях, готує пропозиції керівникові апарату 

облдержадміністрації щодо удосконалення діяльності райдержадміністрацій, 

поглиблення їх взаємодії з органами місцевого самоврядування у спільному 

вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку 

відповідних територій, надає їм методичну допомогу; 

8) забезпечує вивчення апаратної роботи райдержадміністрацій та 

вносить керівникові апарату пропозиції щодо її удосконалення; 

9) аналізує організацію роботи структурних підрозділів 

облдержадміністрації, вносить керівникові апарату облдержадміністрації 

пропозиції щодо її вдосконалення; 

10) за дорученням керівництва формує за пропозиціями структурних 

підрозділів облдержадміністрації перелік питань, які пропонуються для 

розгляду на пленарних засіданнях сесіях обласної ради, та забезпечує єдність та 

погодження всіх стадій процесу планування та підготовки питань для розгляду 

обласною радою, що вносяться облдержадміністрацією та її структурними 

підрозділами; 

11) створює передумови для результативної взаємодії 

облдержадміністрації з органами місцевого самоврядування; 

12) узагальнює графіки чергування працівників апарату та структурних 

підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих органів 

міських рад міст обласного значення на вихідні та святкові дні; 

13) за дорученням керівництва облдержадміністрації вивчає діяльність 

структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, надає їм 

методичну і практичну допомогу щодо поліпшення та вдосконалення 

організації управлінської діяльності з питань, які віднесені до компетенції 

управління, готує відповідні висновки; 

14) організовує навчально-методичні семінари із керівниками апаратів, 

начальниками організаційних відділів апаратів райдержадміністрацій;  
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15) розробляє та подає на затвердження голові облдержадміністрації 

План здійснення контролю за виконанням делегованих повноважень органів 

виконавчої влади виконавчими органами місцевих рад на наступний рік; 

16) координує роботу структурних підрозділів облдержадміністрації з 

контролю за виконанням органами місцевого самоврядування наданих їм 

законом делегованих повноважень органів виконавчої влади; 

17) аналізує акти, довідки та інформації з питань здійснення органами 

місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади 

та надає свої висновки і пропозиції; 

18) готує графіки засідань колегій райдержадміністрацій, виконавчих 

комітетів та сесій міських рад; 

19) опрацьовує та подає на затвердження голові облдержадміністрації 

проекти річного і квартальних планів роботи облдержадміністрації; 

20) узагальнює інформації структурних підрозділів облдержадмі-

ністрації, готує звіт про виконання річного та квартальних планів роботи 

облдержадміністрації та забезпечує висвітлення звітів на веб-порталі місцевих 

органів виконавчої влади Сумської області (далі – веб-портал); 

21) формує план роботи апарату облдержадміністрації на рік та квартал, 

аналізує його виконання; 

22) спільно зі структурними підрозділами облдержадміністрації 

організаційно забезпечує підготовку засідань колегії облдержадміністрації, та 

інших заходів за дорученням керівництва облдержадміністрації; 

23) здійснює узагальнення пропозицій, наданих структурними 

підрозділами облдержадміністрації, та забезпечує підготовлення проектів 

планів засідань колегії облдержадміністрації на квартал, надає їх для 

затвердження голові облдержадміністрації; 

24) координує роботу райдержадміністрацій та органів місцевого 

самоврядування з питань матеріально-технічного забезпечення виборчих 

комісій під час підготовки до виборів і референдумів; 

25) готує проекти Регламенту облдержадміністрації, Положення про 

колегію облдержадміністрації; 

26) готує графіки здійснення комплексних перевірок стану виконання 

повноважень райдержадміністраціями та з апаратної роботи на рік; 

27) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації з питань 

виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку 

області і делегованих обласною радою повноважень та організаційних заходів з 

представлення цих звітів; 

28) здійснює підготовку та узгодження пропозицій щодо розподілу 

обов’язків між головою облдержадміністрації, першим заступником, 

заступниками голови, керівником апарату облдержадміністрації; 

29) за дорученням голови облдержадміністрації готує проекти 

розпоряджень голови облдержадміністрації щодо внесення змін до 

персонального складу колегії облдержадміністрації; 

30) здійснює організаційне забезпечення участі керівництва 

облдержадміністрації, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації 
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та територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої 

влади в області у заходах з нагоди відзначення в області державних свят і 

пам’ятних дат; 

31) координує роботу структурних підрозділів облдержадміністрації та її 

апарату, райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо 

підготовки та проведення нарад, інших заходів за участю керівництва 

облдержадміністрації; 

32) виконує інші функції відповідно до покладених на Управління 

завдань. 

3. Управління має право: 

1) залучати працівників структурних підрозділів облдержадміністрації 

та її апарату, територіальних органів міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади в області, підприємств, установ і організацій незалежно від 

форм власності (за погодженням з їх керівниками), а також учених і фахівців 

для вирішення питань, що належать до компетенції Управління; 

2) отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів 

облдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади в області, райдержадміністрацій, виконавчих органів 

місцевого самоврядування інформацію, документи та інші матеріали; 
3) користуватися інформаційними базами даних, наявними в 

облдержадміністрації, райдержадміністраціях; 
4) брати участь у засіданнях колегій облдержадміністрації та 

райдержадміністрацій, засіданнях виконавчих комітетів рад, дорадчих і 
колегіальних органів, у нарадах, семінарах та заходах, що проводяться цими 
органами; 

5) проводити інструктажі, консультації, надавати методичні 
рекомендації з організаційної роботи працівникам структурних підрозділів 
облдержадміністрації та її апарату, місцевим органам виконавчої влади та 
органам місцевого самоврядування; 

6) скликати наради з питань, що належать до компетенції Управління; 
7) розробляти та брати участь у розроблені нормативно-правових актів 

з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації; 
8) вносити керівникові апарату облдержадміністрації пропозиції з 

питань, що належать до компетенції Управління. 
4. Облдержадміністрація створює умови для ефективної роботи і 

підвищення кваліфікації працівників Управління. 
 

III. Начальник управління 

 
1. Управління очолює заступник керівника апарату – начальник 

управління організаційної діяльності (далі – начальник Управління). 
2. Начальник Управління призначається на посаду та звільняється з 

посади керівником апарату облдержадміністрації відповідно до законодавства 
про державну службу. 

3. Начальник управління: 
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1) організовує роботу Управління, несе персональну відповідальність за 
виконання покладених на Управління завдань і здійснення ним своїх функцій, 
аналізує результати роботи Управління, вживає заходів щодо підвищення її 
ефективності, встановлює ступінь відповідальності працівників Управління за 
доручені ділянки роботи; 

2) представляє Управління в органах державної влади і 
самоврядування, установах і організаціях, забезпечує взаємодію Управління з 
ними у вирішенні питань, що належать до компетенції Управління; 

3) розподіляє обов’язки між працівниками Управління, розробляє 
посадові інструкції працівників;  

4) вживає заходів для удосконалення організації та підвищення 
ефективності роботи Управління; 

5) вносить в установленому порядку пропозиції керівникові апарату 
облдержадміністрації щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної 
відповідальності працівників Управління; 

6) забезпечує дотримання працівниками Управління правил 
внутрішнього службового та трудового розпорядку працівників апарату 
облдержадміністрації; 

7) бере участь у роботі комісій, консультативних рад, робочих груп 
тощо; 

8) виконує інші обов’язки, передбачені посадовою інструкцією; 

9) має заступника начальника управління – начальника відділу, який 

виконує його обов’язки у разі відсутності начальника Управління. 

 

 

Керівник апарату      Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Заступник керівника апарату- 

начальник управління органі- 

заційної діяльності апарату     Світлана ЧАУСОВСЬКА 


