
Посадові  повноваження  

заступника голови обласної Ради  

 

ЧАЛЕНКА Д.А. 

 
Здійснює свої повноваження відповідно до Конституції України, 

законів України, статті 56 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні” та забезпечує їх реалізацію до припинення ним депутатських 

повноважень або повноважень  заступника голови Ради. 
 

Здійснює повноваження першого заступника голови обласної Ради 

Кістіона В.Є., на підставі  розпорядження голови обласної Ради, у тому числі 

повноваження, передбачені частиною шостою статті 56 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, за відсутності першого заступника 

голови обласної Ради або неможливості виконання першим заступником 

голови обласної Ради своїх обов’язків з інших причин.  
 

Організовує і забезпечує реалізацію повноважень обласної Ради: 

у сфері економічного розвитку області; 

з питань затвердження стратегії збалансованого регіонального розвитку 

Вінницької області, програми соціально-економічного розвитку 

області; 

у галузях промисловості і підприємництва: 

з питань інвестиційної діяльності; 

з питань регуляторної діяльності; 

у сфері місцевого самоврядування;  

з питань стратегічного планування розвитку громад; 

з питань проектно-грантової діяльності; 

 у сфері міжнародного та міжрегіонального співробітництва. 
 

Вносить пропозиції щодо заслуховування звітів голови обласної 

державної адміністрації, його заступників, керівників департаментів,  

управлінь, інших структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації  про виконання делегованих  їм   обласною Радою повноважень 

у відповідних галузях. 

Розробляє,  погоджує проекти рішень обласної Ради,  розпоряджень 

голови обласної Ради з питань, віднесених до сфери його компетенції. 

Здійснює контроль за  їх виконанням та вносить пропозиції голові 

обласної Ради щодо заслуховування звітів про їх виконання. 
 

Координує роботу щодо підготовки проектів рішень обласної Ради та 

їх розгляд у відповідних постійних комісіях обласної Ради  з питань, 

віднесених до сфери його компетенції.  
 

Організовує і контролює виконання завдань щодо: 
 



підготовки та  розгляду в постійних комісіях обласної Ради проектів 

стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області, 

програми соціально-економічного розвитку області,  внесення до них змін і 

доповнень, заслуховування звітів про їх виконання; 

підготовки та  розгляду в постійних комісіях обласної Ради проектів 

обласних цільових програм з питань розвитку промисловості і 

підприємництва,   внесення до них змін і доповнень, заслуховування звітів 

про їх виконання; 

 підготовки та  розгляду в постійних комісіях обласної Ради проектів 

регуляторних актів, розгляду звітів про відстеження їх результативності; 

 забезпечення взаємодії обласної Ради з органами місцевого 

самоврядування, органами виконавчої влади з питань інноваційно- 

інвестиційного розвитку області, територіальних громад, виконання 

відповідних обласних програм; 

налагодження співпраці з органами місцевого самоврядування області з  

питань  стратегічного планування розвитку громад; 

 здійснення проектно-грантової діяльності; 

 розвитку міжнародного та міжрегіонального співробітництва з питань 

місцевого самоврядування; 

підготовки та подання на розгляд сесії обласної Ради пропозицій щодо 

призначення і звільнення керівників підприємств, установ, організацій – 

об’єктів спільної власності територіальних громад області у відповідних 

галузях.  
 

 Організовує роботу щодо проведення обласних конкурсів згідно з 

обласними програмами у відповідних галузях. 
 

Веде особистий прийом громадян, розглядає звернення громадян. 
 

 Координує діяльність постійної комісії обласної Ради: 
 

- з  питань стратегічного розвитку, інвестицій та місцевого 

самоврядування. 
 

Вносить голові обласної Ради подання до проєкту порядку денного сесії 

з урахуванням пропозицій, поданих відповідною  постійною комісією. 
 

Співпрацює з обласною державною адміністрацією, відповідними 

структурними підрозділами обласної державної адміністрації, 

територіальними органами міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади України, обласними організаціями та установами з 

метою реалізації визначених повноважень. 
 

За дорученням голови обласної Ради представляє обласну Раду у 

відносинах з іншими органами місцевого самоврядування, місцевими 

органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, трудовими 

колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій, 



громадянами, а також на засіданнях, нарадах, інших заходах  з питань, 

віднесених до сфери його компетенції.  
 

Сприяє діяльності районних, міських, сільських, селищних рад  

області. 
 

Вирішує інші питання, доручені йому обласною Радою та головою 

обласної Ради. 

 

 

_________________ 
 

 


