
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Друге пленарне засідання першої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

01 грудня 2020 року № 3 

Про структуру та чисельність виконавчого апарату обласної ради 
 

 
Керуючись пунктом 4 частини 1 статті 43, пунктом 3 частини 6 статті 55 та 

статтею 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 26 
Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 
2011 року №  1001 «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення 
підрозділів внутрішнього аудиту», з метою підвищення ефективності роботи 
виконавчого апарату обласної ради,  
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити чисельність виконавчого апарату обласної ради у кількості 60 

(шістдесят) штатних одиниць. 
 

2. Затвердити структуру виконавчого апарату обласної ради згідно з додатком 
(додаток на 2 арк.). 

 
3. Голові обласної ради О. Біленькому вжити заходів, пов’язаних з введенням в 

дію структури виконавчого апарату обласної ради відповідно до вимог чинного 
законодавства. 

 
4. Доручити голові обласної ради при необхідності вносити зміни до структури 

виконавчого апарату обласної ради в межах затвердженої чисельності та фонду 
оплати праці. 

 
5. Рішення Полтавської обласної ради від 14 червня 2016 року № 135 «Про 

структуру та чисельність виконавчого апарату обласної ради» (зі змінами та 
доповненнями) втрачає чинність з моменту виконання усіх заходів, необхідних для 
введення в дію структури виконавчого апарату обласної ради, затвердженої цим 
рішенням. 

 
6. Організацію виконання рішення покласти на виконавчий апарат обласної 

ради, контроль за його виконанням – на постійну комісію обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю 
та дотримання прав учасників АТО. 
 

 

 

ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення другого пленарного 

засідання першої сесії обласної ради 

восьмого скликання  

01.12.2020 № 3 

 

Структура виконавчого апарату обласної ради 
 

 

Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість 

штатних 

одиниць 

Керівники апарату  

Голова обласної ради 1 

Перший заступник голови обласної ради  1 

Заступник голови обласної ради 3 

Заступник керівника апарату – керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради 

1 

Голова постійної комісії з питань бюджету 

та управління майном  

1 

Всього 7 

Відділ з питань забезпечення діяльності керівництва   

Начальник відділу 1 

Заступник начальника відділу 1 

Радник голови обласної ради 2 

Консультант 3 

Всього по відділу 7 

Відділ організаційного забезпечення діяльності ради   

Заступник керуючого справами – начальник відділу 1 

Заступник начальника відділу 2 

Консультант 5 

Сектор з координації роботи по допомозі учасникам АТО та 

учасникам операції Об’єднаних сил 

 

Завідувач сектору 1 

Консультант сектору 1 

Всього по відділу 10 

Відділ юридичного забезпечення   

Начальник відділу 1 

Заступник начальника відділу 1 

Консультант 1 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 

– консультант 

1 

Всього по відділу 4 

Відділ інвестиційної діяльності та проектного менеджменту   

Начальник відділу 1 

Заступник начальника відділу 2 

Головний спеціаліст 1 



2 
 

Сектор міжнародної та міжрегіональної співпраці  

Завідувач сектору 1 

Головний спеціаліст сектору 1 

Всього по відділу 6 

Загальний відділ   

Заступник керуючого справами – начальник відділу 1 

Заступник начальника відділу 2 

Головний спеціаліст 2 

Сектор по роботі зі зверненнями громадян та вхідною і 

вихідною документацією 

 

Завідувач сектору 1 

Головний спеціаліст сектору 1 

Всього по відділу 7 

Відділ інформаційного та аналітичного забезпечення   

Начальник відділу 1 

Заступник начальника відділу 1 

Спеціаліст І категорії – референт 1 

Консультант 2 

Всього по відділу 5 

Відділ інформатизації   

Начальник відділу 1 

Консультант 2 

Всього по відділу 3 

Відділ фінансового та господарського забезпечення  

Начальник відділу – головний бухгалтер 1 

Заступник начальника відділу 1 

Головний спеціаліст 2 

Сектор адміністративно-господарського забезпечення  

Завідувач сектору 1 

Головний спеціаліст сектору 1 

Всього по відділу 6 

Відділ з питань земельних відносин та надрокористування  

Начальник відділу 1 

Заступник начальника відділу 1 

Консультант 2 

Всього по відділу 4 

Консультант з питань внутрішнього контролю та аудиту 1 

Всього 60 

 

 


