
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 417

30 вереСНЯ 2022 р. 29 сесія 8 скликання

Про внесення змін до рішення І сесії обласної Ради 8 скликання 
від 20 листопада 2020 року № 4 «Про структуру і штатну чисельність 

обласної Ради та її виконавчого апарату» (зі змінами)

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій обласної 
Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення 1 сесії обласної Ради 8 скликання від 20 
листопада 2020 року № 4 «Про структуру і штатну чисельність обласної Ради та 
її виконавчого апарату» (зі змінами), що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову обласної 
Ради.

Голова обласної Ради в.соколовий



Рішення 29 сесії обласної Ради 8 скликання 
від ЗО вересня 2022 року № 417

ЗМІНИ
ДО СТРУКТУРИ ТА ШТАТНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ 

обласної Ради та її виконавчого апарату

№
з/п Назва структурного підрозділу та посад Кількість 

штатних посад

Всього по обласній Раді та її виконавчому апарату 
станом на ЗО вересня 2022 року

Вивести з 01 жовтня 2022 року 
Відділ забезпечення діяльності керівництва обласної Ради

(патронатна служба)
Радник голови обласної Ради 4
Разом: 4

Управління по зв ’язках з органами місцевого самоврядування, міжнародного 
та міжрегіонального співробітництва, проектної діяльності та сприяння

інвестиціям

Заступник начальника управління 1
Відділ стратегічного планування та інвестиційної діяльності

Начальник відділу 1
Сектор сприяння розвитку територіальних громад

Заступник начальника відділу-завідувач сектору 1
Відділ супроводу постійної комісії обласної Ради з питань стратегічного 
розвитку, інвестицій та місцевого самоврядування

Сектор методичної роботи

Заступник начальника відділу-завідувач сектору 1
Разом: 4

Управління внутрішнього аудиту 

Відділ операційного аудиту
Начальник відділу 1
Головний спеціаліст 1
Разом: 2



Управління з питань економіки, фінансів та бюджету
Заступник начальника управління 1
Сектор економіки

Завідувач сектору 1
Сектор фінансів та бюджету

Завідувач сектору 1
Разом: З

Управління інформаційних технологій
Заступник начальника управління 2
Разом: 2

Управління з питань майнових та орендних відносин, будівництва,
інфраструктури, Ж КГ

Відділ майнових та орендних відносин 

Сектор орендних відносин

Головний спеціаліст сектору 1
Сектор комунального майна

Головний спеціаліст сектору 1

Відділ супроводу обласних програм Ж КГ та енергоефективності 

Сектор аналізу обласних програм з питань енергоефективності 

Завідувач сектору 1
Відділ супроводу обласних програм з питань будівництва

Начальник відділу 1
Сектор аналізу обласних програм з питань будівництва

Заступник начальника відділу - завідувач сектору 1
Разом: 5

Відділ супроводу постійної комісії обласної Ради з питань агропромислового
розвитку та земельних відносин

Головний спеціаліст відділу 1
Разом: 1

Управління соціально-гуманітарної політики
Відділ супроводу постійної комісії обласної Ради з питань охорони 
здоров 'я, соціального захисту населення та ветеранів



Сектор з питань охорони здоров'я

Завідувач сектору 1
Сектор з питань соціального захисту населення та ветеранів 

Завідувач сектору 1
Разом: 2

Управління фінансового забезпечення
Заступник начальника управління 1
Разом: 1

Управління з загальних питань
Начальник управління 1
Заступник начальника управління 1
Відділ по роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації 

Начальник відділу 1
Відділ діловодства та контролю

Начальник відділу 1
Сектор реєстрації документів

Завідувач сектору 1
Сектор з питань документального забезпечення

Завідувач сектору 1
Головний спеціаліст сектору 1
Відділ з господарських питань

Заступник начальника управління - начальник відділу 1
Сектор з питань публічних закупівель

Завідувач сектору 1
Разом: 9

Управління з питань підготовки сесій обласної Ради
Заступник керуючого справами-начальник управління 1
Заступник начальника управління 1
Відділ по роботі з депутатами

Начальник відділу 1
Разом: З

Управління з питань запобігання та виявлення корупції
Начальник управління 1
Відділ з питань контролю за дотримання антикорупційного законодавства



Заступник начальника управління-начальник відділу 
Разом:
Виводиться разом:

1

2

38

Ввести з 01 жовтня 2022 року

Відділ забезпечення діяльності керівництва обласної Ради
(патронатна служба)

Заступник начальника відділу-радник голови обласної Ради \

Разом: 1

Управління по зв'язках з органами місцевого самоврядування, міжнародного 
та міжрегіонального співробітництва, проектної діяльності та сприяння

інвестиціям

Відділ стратегічного планування та інвестиційної діяльності

Заступник начальника управління-начальник відділу 1
Разом: 1

Управління внутрішнього аудиту
Головний спеціаліст 1
Разом: 1

Управління з питань економіки, фінансів та бюджету 
Відділ фінансів та бюджету

Заступник начальника управління- начальник відділу 1
Разом: 1

Управління з питань майнових та орендних відносин, будівництва,
інфраструктури, Ж КГ  

Сектор аналізу обласних програм з питань будівництва
Завідувач сектору 1
Разом: 1

Управління соціально-гуманітарної політики
Відділ супроводу постійної комісії обласної Ради з питань охорони 
здоровя, соціального захисту населення та ветеранів



Сектор з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення та 
ветеранів

Завідувач сектору 1
Разом: і

Утворити з 01 жовтня 2022 року

Управління з питань підготовки сесій обласної Ради та
загальних питань

Заступник керуючого справами - начальник управління 
Заступник начальника управління 
Відділ по роботі з депутатами 
Начальник відділу
Відділ по роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації
Начальник відділу
Відділ діловодства та контролю

Начальник відділу
Сектор реєстрації документів

Завідувач сектору
Сектор з питань документального забезпечення 
Завідувач сектору 
Головний спеціаліст сектору 
Відділ з господарських питань

Заступник начальника управління - начальник відділу 
Сектор з питань публічних закупівель 

Завідувач сектору
Разом: 11

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції 
Начальник відділу 1
Разом: 1
Утворюється разом: 18

Всього по обласній Раді та її виконавчому апарату 
станом на 01 жовтня 2022 року:

75


