
 
УК РА Ї Н А  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про внесення змін та доповнень 

до розпорядження голови  

обласної державної адміністрації  

від 06.04.2018 № 186 

 

Відповідно до статей 6, 41, 44 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

19.06.2018 № 350 «Про Регламент Чернігівської обласної державної 

адміністрації» з о б о в ’ я з у ю : 

1. Внести в Положення про апарат Чернігівської обласної державної 

адміністрації, затверджене розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 06.04.2018 № 186 «Про затвердження Положення про апарат 

Чернігівської обласної державної адміністрації»  (далі - Положення) такі зміни 

та доповнення: 

1.1. В підпункті 4.2 пункту 4 Положення слова «з організаційних, 

адміністративно-господарських та питань управління персоналом» виключити. 

1.2. Підпункт 4.3 пункту 4 Положення після слова «виконанням» 

доповнити словами «розробляє квартальні та місячні плани роботи апарату 

обласної державної адміністрації, що затверджуються керівником апарату 

обласної державної адміністрації.». 

1.3. Пункт 4 Положення доповнити підпунктами 4.18
1
 та 4.18

2
 такого 

змісту: 

«4.18.
1
 Забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному 

будинку обласної державної адміністрації; належний протипожежний стан у 

приміщенні обласної державної адміністрації та дотримання правил охорони 

праці. 

4.18.
2 

Забезпечує висвітлення діяльності обласної державної 

адміністрації.». 

1.4. Пункт 6 доповнити абзацом 2 наступного змісту: 
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«У разі тимчасової відсутності керівника апарату його обов’язки виконує 

заступник керівника апарату.». 

1.5. Пункт 7 Положення доповнити підпунктом 7.1
1 
наступного змісту: 

«7.1.
1 

Встановлює порядок планування роботи структурних підрозділів 

апарату обласної державної адміністрації.». 

1.6. Пункт 7 Положення доповнити підпунктом 7.5
1 
наступного змісту: 

«7.5.
1
 Проводить наради з метою оперативного розгляду та вирішення 

питань, що належить до його компетенції.». 

1.7. В підпункті 7.6 пункту 7 слова «підписує додатки до них» виключити. 

1.8. Пункт 7 доповнити підпунктом 7.6
1 
такого змісту: 

«7.6.
1
 Затверджує річний план організації роботи з персоналом в апараті 

обласної державної адміністрації, який передбачає здійснення заходів з добору, 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з 

інших питань управління персоналом.». 

1.9. Пункт 8 Положення викласти в новій редакції наступного змісту: 

«8. Положення про апарат обласної державної адміністрації розробляється 

начальником юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації, 

погоджується із керівником апарату і затверджується розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації.». 

 

 

Голова       В. КУЛІЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


