
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядженням голови обласної 
державної адміністрації 
від 05.04.2007 № 167 

 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н Н Я 
про галузеву професійно-громадську раду обласної державної 

адміністрації 
 

 
 

1. Галузева професійно-громадська рада обласної державної 
адміністрації (далі – рада) є консультативно-дорадчим органом, який 
утворюється, ліквідовується розпорядженням голови облдержадміністрації та 
діє при відповідному управлінні облдержадміністрації на громадських 
засадах. 

 
2. Рада у своїй роботі керується Конституцією України,  законами 

України, правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів 
України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та цим 
Положенням. 

 
3. Основним завданням ради є сприяння облдержадміністрації у 

впровадженні наукових досягнень, досвіду ефективного менеджменту в 
роботу її структурних підрозділів та підвідомчих їм місцевих органів 
виконавчої влади. 

 
4. Рада здійснює функції та завдання: 
 
4.1. Опрацювання проектів управлінських рішень з галузевих питань, 

надання їм професійної та громадської оцінки. 
 
4.2. Обговорення прогнозів і програм розвитку відповідних галузей, 

внесення пропозицій облдержадміністрації щодо механізму забезпечення їх 
ефективного функціонування. 

 
4.3. Врахування професійної та громадської думки в процесі організації 

виконання рішень центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань 
компетенції ради. 

 
5. Рада з метою виконання покладених на неї завдань має право: 
 



5.1. Отримувати в установленому законодавством порядку інформацію, 
необхідну для своєї роботи. 

 
5.2. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комісії, експертні 

групи) відповідно до напрямків роботи ради. 
 
5.3. Залучати до своєї діяльності представників громадськості, місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування за 
згодою їх керівників, а також окремих фахівців. 

 
5.4. Брати участь з правом дорадчого голосу в розгляді 

облдержадміністрацією питань про стан і заходи з виконання в області 
галузевих управлінських рішень. 

 
5.5. Взаємодіяти з іншими дорадчими органами облдержадміністрації у 

вирішенні споріднених питань, що належать до їх компетенції. 
 
5.6. Інформувати громадськість про свою діяльність, прийняті рішення 

та стан їх виконання. 
 
6. Рада створюється у складі голови, його заступника, секретаря та 

членів ради. Головою ради є начальник (заступник начальника) відповідного 
галузевого управління, заступником – фахівець або представник 
громадськості. 

 
7. Голова ради: 
 
7.1. Організовує діяльність ради. 
 
7.2. Представляє раду у взаємовідносинах з облдержадміністрацією, 

іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 
об’єднаннями громадян, засобами масової інформації тощо. 

 
8. Секретар ради здійснює організаційно-документальне забезпечення 

діяльності ради, а в разі відсутності останнього ці функції виконує інший 
офіційно уповноважений член ради. 

 
9. Основною формою роботи ради є засідання, які проводяться в міру 

потреби, але не рідше одного разу на квартал. 
 
10. Засідання ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше 

2/3 її членів. 
 



11. У засіданні ради за її пропозицією можуть брати участь 
представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
господарюючих суб’єктів різних форм власності та підпорядкування, 
представники громадських та професійних формувань. 

 
12. Рішення ради приймаються відкритим голосуванням простою 

більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. 
 
13. Рішення ради мають рекомендаційний характер, оформляються в 

протоколі її засідання, що підписується головою та секретарем ради. 
 
 
 
 

Керівник апарату обласної 
державної адміністрації                                                             С.І.Чаусовська 

 


