
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом директора Департаменту 
економічної політики та стратегічного 
планування Одеської обласної 
державної адміністрації , 
від « /Л У > № З У/4

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з питань децентралізації та регіонального розвитку 

управління стратегічного планування і регіонального розвитку 
Департаменту економічної політики та стратегічного планування 

Одеської обласної державної адміністрації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Відділ з питань децентралізації та регіонального розвитку (далі - відділ) є 
структурним підрозділом управління стратегічного планування і регіонального 
розвитку Департаменту економічної політики та стратегічного планування 
облдержадміністрації.

Відділ підпорядковується директору Департаменту економічної політики та 
стратегічного планування та безпосередньо начальнику управління стратегічного 
планування і регіонального розвитку.

1.2. Відділ у своїй роботі керується: Конституцією України, законами 
України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної 
Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 
наказами Міністерства розвитку громад та територій, розпорядженнями голови 
Одеської обласної державної адміністрації, наказами директора Департаменту, 
Положеннями про Департамент економічної політики та стратегічного планування, 
про управління стратегічного планування і регіонального розвитку, а також цим 
Положенням.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ.

2 . 1. Забезпечує: 
реалізацію державнб'ї регіональної політики;
координацію діяльності з питань децентралізації та реформування 

місцевого самоврядування;
реалізацію державної політики з питань регіонального розвитку та 

удосконалення системи територіальної організації влади в рамках реформування 
місцевого самоврядування;

розробку перспективного плану форкщання територій громад області; 
підготовку проектів висновків о@^СНоіДІі^^авної адміністрації щодо 

відповідності проектів рішень про добро^д^і€ ''об^є)^щ я територіальних громад 
законам та Конституції України. „ит̂ньперсоналуц

2.2. (нформу.є_ громадськість визначених цілей
регіонального розвитку та^ст^ну впроваджецйд раф«р!^$дацевого самоврядування.



3. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ.
1„

о

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Забезпечує розробку (доопрацювання) перспективного плану формування 

територій громад області згідно з Методикою формування спроможних 
територіальних громад.

3.2. Здійснює розгляд схвалених сільськими селищними міськими радами 
проектів рішень щодо добровільно об’єднання (приєднання) територіальних громад 
та готує проект висновку щодо їх відповідності Конституції та законам України.

3.3. Забезпечує підготовку паспортів моделей об’єднаних територіальних 
громад області у процесі розробки (доопрацювання) перспективного плану 
формування територій громад області.

3.4. Готує проекти звернень до Центральної виборчої комісії щодо прийняття 
ріщення про призначення перщих виборів депутатів сільської, селищної, міської 
ради та відповідно сільського, селищного, міського голови.

3.5. Забезпечує інформування Верховної Ради України, обласної ради 
та відповідних рад, що прийняли ріщення про добровільне об’єднання (приєднання 
до об’єднаної територіальної громади) щодо підготовлених звернень до ЦВК для 
прийняття ріщення про призначення перщих місцевих виборів в утворених ОТГ.

3.6. Розглядає проектні заявки об’єднаних територіальних громад на проекти, 
які фінансуватимуться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, та 
готує відповідний проект висновку щодо зазначених проектних заявок.

3.7. Здійснює моніторинг стану реалізації реформи місцевого самоврядування 
в області та використання кощтів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.

3.8. Бере участь у розробці і спільних заходів центральних та місцевих органів 
виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з реалізації в регіоні 
Державної стратегії регіонального розвитку України.

3.9. Взаємодіє з виконавчими комітетами об’єднаних територіальних громад з 
питань розроблення проектів планів соціально-економічного розвитку об’єднаних 
територіальних громад та відповідності їх регіональній стратегії розвитку.

3.10. Надає організаційну підтримку та інформаційно-просвітницьке сприяння
добровільному об’єднанню територіальних громад та приєднанню до об’єднаних 
територіальних громад. ^

3.11. Бере участь у:
- розробленні пропозицій щодо проведення адміністративної реформи та 

реформи адміністративно-територіального устрою;
- підготовці пропозицій до планів заходів з реалізації Державної стратегії 

регіонального розвитку України та інформації щодо їх виконання;
- розробці пропозицій до проектів державних цільових, галузевих, 

регіональних та міжрегіональних програм з питань, віднесених до компетенції 
відділу;

3.13. Забезпечує підготовку м а т^  кдяду на обласних нарадах,
семінарах, засіданнях колегій при/уд і^^жадміністрації з питань
децентралізації та 
самоврядування.
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3.14. Сприяє об’єднаним територіальним громадам області у реалізації 
делегованих державою повноважень.

3.15. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян 
та запити на отримання публічної інформації, опрацьовує запити і звернення 
народних депутатів України та депутатів відповідних рад у межах своєї компетенції.

3.16. Виконує інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього 
завдань.

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ.

4.1. Для виконання покладених на нього завдань відділ має право:
- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян(за 
погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належить до його 
компетенції;

- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів 
обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установі організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих 
органів державної статистики -  статистичні дані, необхідні для виконання 
покладених на нього завдань;

- скликати в установленому порядку наради з питань, шо належать до його 
компетенції;

- взаємодіяти з іншими структурними підрозділами Департаменту економічної 
політики та стратегічного планування та обласної державної адміністрації, органами 
місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади, а також а також з підприємствами, 
установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

штатним розкладом 
планування обласної

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ.
5.1. Структура та штат відділу визначаються 

Департаменту економічної політики та стратегічного 
державної адміністрації.

5.2. Робота відділу планується на квартал.
5.3. Діловодство у відділі організовується згідно з прийнятою номенклатурою

справ.

6. ВЗАЄМОДІЯ.

Відділ у процесі покладених на нього завдань взаємодіє з іншими 
структурними підрозділами Департаменту економічної політики та стратегічного 
планування обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, 
територіальними підрозділами міністер^^^^^4щпих центральних органів виконавчої 
влади, а також з підприємствамі^^^^!ЙШ ^ї^^ організаціями та об’єднаннями 
громадян. V , . 1
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7. КЕРІВНИЦТВО.

Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з 
посади наказом директора Департаменту економічної політики та стратегічного 
планування обласної державної адміністрації відповідно до законодавства про 
державну службу. Головні спеціалісти відділу призначаються та звільняються з 
посади наказом директора Департаменту відповідно до законодавства про державну 
службу.

8. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ.

8.1. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, несе 
персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

8.2. Визначає ступінь відповідальності працівників за роботу відділу.

9.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

9.1. Начальник відділу несе відповідальність за виконання завдань, що 
відносяться до компетенції відділу.

9.2. На працівників відділу поширюються основні права і обов’язки 
державних службовців, передбачені Законом України «Про місцеві державні 
адміністрації», «Про державну службу», іншими нормативними актами, що 
стосуються державних службовців.
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