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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної ради
29.04.2013№21/01-49
РЕГЛАМЕНТ
роботи виконавчого апарату обласної ради
І. Загальні положення
1.1. Відповідно до частини 2 статті 58 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» виконавчий апарат обласної ради (далі виконавчий апарат) здійснює організаційне, правове, інформаційне,
аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів,
депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними
громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими
особами місцевого самоврядування.
1.2. Структура і чисельність виконавчого апарату встановлюється
радою за поданням її голови.
1.3. Діяльність виконавчого апарату будується на засадах
компетентності,
персональної
відповідальності,
поєднання
загальнодержавних і місцевих інтересів, гласності та врахування думки
населення, взаємодії з органами державної виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, територіальними громадами, політичними
організаціями,
1.4. Керуючий справами виконавчого апарату призначається на
посаду розпорядженням голови обласної ради.
1.5. Розподіл обов’язків між працівниками виконавчого апарату
здійснюється відповідно до положень про відділи, які затверджуються
розпорядженням голови ради, та посадових інструкцій, які затверджуються
головою ради або керуючим справами.
2. Структура виконавчого апарату
2.1. До складу виконавчого апарату входить:
- керівництво ради:
голова обласної ради, його перший заступник та заступник;
голова постійної комісії з питань бюджету;
керуючий справами виконавчого апарату обласної ради та його
заступник;
- патронатна служба (радники, помічники голови ради та пресслужба);
- відділ організаційної роботи;
- загальний відділ;
- відділ юридичного забезпечення;
- відділ фінансово-господарського забезпечення.
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2.2. Керівники та спеціалісти відділів виконавчого апарату
призначаються на посади за розпорядженням голови обласної ради.
3. Планування роботи
3.1. Планування роботи виконавчого апарату здійснюється
поквартально, відповідно до основних заходів, намічених обласною радою, її
президією, координаційною радою з питань місцевого самоврядування при
голові обласної ради, з врахуванням поточного моменту і ситуації, що
складається в області та державі в цілому.
3.2. План роботи обласної ради складається на рік.
3.3. Плани роботи постійних комісій обласної ради складаються на
півріччя.
3.4. Пропозиції для включення в план роботи подаються керівниками
відділів до 20 числа місяця, що передує кварталу, на який складається план.
Відділ організаційної роботи на основі поданих пропозицій складає зведений
проект плану роботи, подає керуючому справами виконавчого апарату, який
вносить його на розгляд керівництва обласної ради.
3.5. Щоп’ятниці відділ організаційної роботи готує зведений
тижневий план-календар основних заходів, які намічається провести
обласною, районними, міськими радами, головою та його заступниками,
головами постійних комісій обласної ради та обласною, районними
державними адміністраціями, Мукачівським, Ужгородським, Хустським,
Берегівським, Чопським міськвиконкомами.
Матеріали до плану-календаря готують головні спеціалісти відділу
організаційної роботи та помічники голови ради.
3.6. Контроль за виконанням планів роботи здійснюється
заступниками голови обласної ради, керуючим справами і відділом
організаційної роботи, який до 5 числа першого місяця кварталу узагальнює
матеріали про хід виконання планів попереднього кварталу і готує
аналітичну довідку з цього питання для інформування голови ради.
3.7. Коригування планів у разі необхідності проводиться своєчасно і в
тому ж порядку, який встановлений для їх підготовки, погодження,
затвердження та контролю за виконанням.
4. Підготовка і проведення нарад, семінарів, інших заходів
4.1. Регламент планових нарад з участю голови ради розробляється
відділом організаційної роботи. Дата проведення, порядок денний і список
запрошених осіб погоджуються з головою ради.
4.2. Дата, час, порядок проведення нарад заступниками голови ради
визначаються ними самостійно і подаються у відділ організаційної роботи
для включення в план-календар.
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4.3. Для організації навчання і методичних консультацій для
керівників місцевих рад області, відділів виконавчого апарату обласної ради,
її президії та координаційної ради з питань місцевого самоврядування при
голові обласної ради, відділ організаційної роботи, складає перспективний
річний план проведення семінарів, науково-практичних конференцій, заходів
із підвищення кваліфікації кадрів.
4.4. Дата проведення і тематика семінарів визначається керівництвом
обласної ради.
4.5. При проведенні заходів щодо відзначення пам’ятних дат
(урочистих подій, зборів представників органів державної виконавчої влади
та громадських організацій) відповідальність за підготовку доповідей
покладається на керуючого справами.
4.7. Порядок підготовки доповідей і виступів голови та заступників
голови обласної ради:
- прес-служба складає структуру доповідей і виступів, надсилає їх
виконавцям із зазначенням строків подання матеріалів та контролює
дотримання вказаних строків;
- матеріали, узагальнені працівниками відділів виконавчого апарату за
відповідними галузями, подаються на розгляд і доопрацювання керуючому
справами;
- погоджені і завізовані керуючим справами матеріали подаються
помічникам голови обласної ради, які спільно з керівником прес-служби
готують проект доповіді (виступу) і не пізніше як за 3 дні до проведення
заходу подають доповідачам.
5. Підготовка рішень обласної ради
5.1. Підготовка і проведення засідань обласної ради, подання та
розгляд на них проектів рішень здійснюється відповідно до Регламенту
роботи обласної ради під керівництвом заступників голови обласної ради.
5.2. Організаційно-технічну підготовку засідань обласної ради,
опрацювання проектів рішень забезпечує виконавчий апарат.
5.3. Проекти рішень, які плануються включити до порядку денного
сесії, за поданням депутатів обласної ради, голови обласної державної
адміністрації разом із бланком погодження подаються до обласної ради
відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в України» не
пізніше ніж за 20 днів до початку засідань постійних комісій із
обґрунтуванням необхідності їх прийняття.
5.4. Після надходження відповідно оформленого проекту рішення він
реєструється у загальному відділі, передається на резолюцію керівництву
обласної ради, а потім - у відділ юридичного забезпечення для проведення
аналізу поданого проекту на його відповідність чинному законодавству
У разі виявлення невідповідності проекту рішення чинному
законодавству, відділ юридичного забезпечення не пізніше п’яти робочих
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днів з дня отримання проекту повідомляє голову обласної ради про
виявлені невідповідності та повертає ініціатору з пропозиціями проект
рішення та додані до нього матеріали для доопрацювання разом із
супровідним листом голови ради.
5.5 Проекти рішень, які відповідають чинному законодавству,
передаються заступнику начальника загального відділу для редагування,
передруку на бланках встановленого зразка та передачі начальнику відділу
організаційної роботи для опрацювання головними спеціалістами
зазначеного відділу (погодження внесених правок з ініціаторами поданих
проектів, візування).
5.6. Начальник відділу організаційної роботи передає проекти рішень
для тиражування. Всі матеріали – оригінали чергової сесії – до початку
пленарного засідання зберігаються у начальника відділу організаційної
роботи.
5.7 Папки із проектами рішень та інформаційними матеріалами
формуються відділом організаційної роботи та передаються депутатам на
ознайомлення не пізніше як за 3 дні до засідань постійних комісій.
5.8. Після засідань постійних комісій зауваження і пропозиції
депутатів до проектів рішень систематизуються у вигляді таблиці відділом
організаційної роботи і надаються депутатам перед початком пленарного
засідання.
5.9. Рішення, прийняті обласною радою, які потребують
доопрацювання, передаються начальнику відділу організаційної роботи.
Головні спеціалісти відділу разом із відповідними управліннями та відділами
облдержадміністрації протягом двох робочих днів допрацьовують рішення із
врахуванням пропозицій і зауважень, висловлених депутатами, та передають
заступнику начальника загального відділу для подання на підпис голові
ради.
5.10. Датою рішення обласної ради є дата його прийняття на сесії.
Нумерація рішень обласної ради є єдиною протягом строку скликання.
5.11. Протоколи сесії оформляються заступником начальника
загального відділу і підписуються головою ради не пізніше як через 1 місяць
після засідання. До першого примірника протоколу додаються всі первинні
документи (висновки, схеми, листи, бланк погодження тощо), які передували
прийняттю рішення з того чи іншого питання. Одна копія протоколу сесії
зберігається у відділі.
6. Порядок підготовки та прийняття розпоряджень голови ради
6.1.
заступників,
документів
Міністрів

Розпорядження приймаються з ініціативи голови, його
депутатів та постійних комісій обласної ради на виконання
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
України, міністерств і відомств України, за пропозиціями
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місцевих рад і їх виконкомів, обласної, районних державних адміністрацій,
підприємств, установ, організацій та окремих громадян.
6.2. Завізовані проекти розпоряджень подаються голові ради на
бланках установлених зразків ініціатором прийняття розпорядження.
Заступник начальника загального відділу або головний спеціаліст загального
відділу
здійснює їх редагування. Проекти розпоряджень, які готує
виконавчий апарат ради, візуються керуючим справами, начальником відділу
юридичного забезпечення; начальником відділу організаційної роботи;
начальником загального відділу та заступником начальника чи головним
спеціалістом зазначеного відділу.
6.3. Розпорядження підписуються головою обласної ради, а в разі
його відсутності – одним із заступників голови обласної ради. Додатки до
розпоряджень підписуються також одним із заступників голови ради або
керуючим справами.
6.4. Оформлений у вигляді додатків склад комісій, оргкомітетів,
робочих груп тощо формується в алфавітному порядку прізвищ,
запропонованих до їх складу осіб, із зазначенням імен, по батькові, посад за
основним місцем роботи. Керівництво таких органів перераховується на
початку списку із зазначенням та у порядку важливості відведених їм
функцій.
Якщо до складу зазначених органів запропоновані особи, які не є
працівниками виконавчого апарату або депутатами обласної ради, то
обов’язкове зазначення їх згоди брати участь у роботі.
Списки представлених до нагородження осіб формуються за
алфавітом їх прізвищ в межах усього списку або в межах районів і міст,
розташованих у алфавітному порядку.
Прізвища у списках не нумеруються.
6.5. Підписані розпорядження реєструються у загальному відділі
шляхом присвоєння їм дати видання та порядкових реєстраційних індексів.
Датою розпорядження є дата його підписання. Дата та номер зазначаються у
визначеному на бланку місці. Нумерація розпоряджень голови обласної ради
ведеться по роках.
6.6. Загальний відділ тиражує підписані розпорядження і у 3-денний
термін, а в разі необхідності - в день підписання, надсилає виконавцям та
зацікавленим суб’єктам.
6.8. До оригіналів розпоряджень голови обласної ради додаються всі
первинні документи (подання, висновки, протоколи, рішення і
розпорядження місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого
самоврядування, листи тощо).
6.9. Оригінали рішень, протоколи засідань президії, стенограми сесій
обласної ради, розпорядження голови обласної ради, підшиваються у справи
в хронологічному порядку і зберігаються у загальному відділі протягом 5
років, після чого передаються на зберігання до архівного підрозділу обласної
ради.
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7. Порядок ведення діловодства у виконавчому апараті
обласної ради
7.1. Всі документи, що надходять в обласну раду, приймаються
централізовано загальним відділом виконавчого апарату.
У загальному відділі розкриваються всі конверти, за винятком тих, що
мають напис «особисто». У разі пошкодження конверта робиться відмітка у
поштовому реєстрі.
Конверти зберігаються і додаються до документів у разі, коли лише за
конвертом можна встановити адресу відправника, час відправлення та
одержання документа, або коли у конверті відсутні окремі документи чи
встановлено невідповідність номерів документів номерам на конверті.
Неправильно оформлені (не підписані, незасвідчені), пошкоджені або
надіслані не за адресою документи повертаються відправнику або
пересилаються адресатові.
Кореспонденція, що адресована депутатам обласної ради, передається
у відділ організаційної роботи виконавчого апарату.
7.2 Всі документи, що надійшли до обласної ради, підлягають
попередньому розгляду. Попередній розгляд документів здійснює начальник
загального відділу.
Метою попереднього розгляду документів є розподіл їх на ті, що
потребують обов’язкового розгляду керівництвом обласної ради та які
передаються безпосередньо виконавцям.
Попередній розгляд документів здійснюється в день одержання або в
перший робочий день у разі надходження їх у неробочий час. Доручення
Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади,
телефонограми, телеграми розглядаються негайно.
Під час попереднього розгляду документів слід керуватися
Інструкцією з діловодства в обласній раді.
Керівництву обласної ради в першу чергу передаються закони
України, кореспонденція Верховної Ради України, Президента України,
Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, а також документи, які містять інформацію з принципових
питань діяльності обласної ради і потребують вирішення керівництвом.
Термінові документи передаються на виконання безпосереднім
виконавцям негайно.
Доставка кореспонденції у виконавчий апарат обласної ради
здійснюється у робочі дні з 14 до 16 години, термінової – негайно.
7.3. Службові документи виконуються у строки, зазначені в резолюції
голови ради, його заступників чи керуючого справами. Термін виконання
відраховується з дня надходження документа в обласну раду. Строки
виконання можуть бути вказані у самому документі або встановлені актами
законодавства.
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Документи без зазначення строку виконання повинні бути виконані
не пізніше як за 30 календарних днів, а документи з позначкою «терміново»
– протягом 7 робочих днів від дати підписання документа.
7.4. Контроль і перевірка виконання службових документів
здійснюється керуючим справами. Безпосередньо організацію виконання і
контроль за своєчасним і якісним виконанням документів проводять
відповідальні працівники відділів виконавчого апарату з питань, віднесених
до їх компетенції.
7.5. Контролю підлягають усі документи (вхідні, вихідні, внутрішні),
що містять конкретні завдання і в яких визначено термін виконання.
Обов’язковому контролю за виконанням підлягають:
- рішення обласної ради, її президії та координаційної ради з питань
місцевого самоврядування при голові обласної ради, розпорядження, листи,
доручення голови обласної ради, спільні розпорядження голови обласної
ради і голови обласної державної адміністрації;
- депутатські запити;
- окремі пропозиції, листи, заяви і скарги громадян відповідно до
резолюції керівництва обласної ради.
За вказівкою керівництва обласної ради на контроль можуть братися
також інші документи.
7.6. Контроль за виконанням рішень обласної ради покладається на
відповідні постійні комісії обласної ради. Головні спеціалісти відділу
організаційної роботи через відповідні управління та відділи
облдержадміністрації збирають інформацію про хід виконання рішень
обласної ради, узагальнюють її і передають головам постійних комісій.
7.7. Контроль за дотриманням термінів виконання службових
документів покладається на загальний відділ.
Загальний відділ стежить за своєчасним виконанням завдань,
визначених у нормативно-розпорядчих документах центральних органів
влади, обласної ради та резолюцій керівництва ради.
7.8. Службові документи знімаються з контролю головою обласної
ради, його заступниками та керуючим справами на підставі інформацій про
їх виконання та пропозицій виконавців.
7.9. Через два роки після закінчення їх обігу у діловодстві документи
з паперовими носіями інформації згідно з номенклатурою справ обласної
ради, затвердженою державним архівом області, передаються із структурних
підрозділів обласної ради у загальний відділ.
7.10. Порядок роботи зі службовими документами у відділах
виконавчого апарату обласної ради визначається Інструкцією з діловодства в
обласній раді.
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8. Порядок здійснення правової експертизи
8.1. Відділ юридичного забезпечення перевіряє відповідність
законодавству проектів рішень та розпоряджень голови обласної ради, інших
документів нормативно-правового характеру, що подаються на підпис
керівництву, візує їх за наявності віз керівників зацікавлених відділів та
управлінь облдержадміністрації або осіб, що їх заміщують.
8.2. У разі невідповідності проекту рішення, розпорядження чи
іншого нормативно-правового акта законодавству та якщо внесені до нього
відділом юридичного забезпечення зауваження не враховано, то відділ, не
візуючи проект, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного
вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення
головою ради, постійними комісіями.
9. Порядок розгляду звернень громадян та організація
прийому громадян
9.1. Письмові пропозиції, заяви і скарги, що надходять до обласної
ради, приймаються у загальному відділі і передаються головному спеціалісту
по прийому і розгляду звернень громадян, який у той же день реєструє їх,
попередньо розглядає, готує необхідні додаткові матеріали і передає на
розгляд керівництва обласної ради. Голова обласної ради та його заступники
розглядають звернення громадян і дають доручення відповідним службам,
посадовим особам для вивчення, перевірки і вирішення порушених у
зверненнях питань. Організовує і контролює проходження та вирішення
пропозицій, заяв і скарг головний спеціаліст по прийому і розгляду звернень
громадян.
9.2. Особистий прийом громадян ведуть голова обласної ради та його
заступники згідно із затвердженим графіком (додається). Усні звернення
громадян реєструються і вирішуються у тому ж порядку, що й письмові.
9.3. Пропозиції, заяви і скарги громадян вирішуються у 30-денний
термін з дня їх реєстрації, а ті, які не потребують додаткового вивчення, невідкладно, але не пізніше 15 днів. В необхідних випадках голова обласної
ради та його заступники можуть своєю резолюцією скоротити або
продовжити строки розгляду звернень. У разі, коли строки розгляду звернень
продовжуються, у проміжних відповідях вказуються причини, а також
строки остаточного вирішення питань, при цьому загальний термін
вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.
9.4. Службова особа, якій доручено розгляд звернення, готує за своїм
підписом довідку та проект відповіді, яку підписують голова обласної ради
та його заступники.
9.5. Звернення, взяті на контроль у Секретаріаті Верховної Ради
України, Секретаріаті Президента України та Кабінеті Міністрів
України, розглядаються у встановлені ними терміни, але не пізніше 30-и
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днів, а ті, що потребують поглибленого вивчення – 45 днів. Відповіді про
результати розгляду готуються, візуються виконавцями і підписуються
головою обласної ради, його заступниками.
9.6. Анонімні листи не розглядаються.
9.7. Діловодство з розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян
ведеться згідно з відповідними нормативно-правовими актами.
9.8. Головний спеціаліст по прийому і розгляду звернень громадян
регулярно аналізує кількість і характер письмових та усних звернень
громадян, роботу по їх розгляду та інформує про це керівництво обласної
ради.
10. Тиражування документів, ведення стенограм
10.1. Тиражування розпорядчих документів ради організовує
головний спеціаліст загального відділу.
Тиражування інших документів проводиться з дозволу керуючого
справами головним спеціалістом відділу фінансово-господарського
забезпечення.
10.2. При проведенні окремих заходів за рішенням голови обласної
ради, його заступників або керуючого справами головний спеціаліст
загального відділу здійснює їх протоколювання.
11. Порядок надходження інформації з питань роботи з кадрами
та адміністративно-територіального устрою
11.1. Відділ організаційної роботи забезпечує надходження:
- на третій день після обрання чи призначення - довідок по обліку
кадрів на голів рад усіх рівнів, їх заступників, керівників секретаріатів
районних, міських (міст обласного значення) рад (з одночасним
повідомленням прізвища, імені та по батькові працівника, звільненого з цієї
посади, та його нового місця роботи);
- до 25 грудня щорічно - списки голів міських (обласного
підпорядкування) і районних рад, їх заступників, керівників секретаріатів та
апаратів міськвиконкомів із зазначенням прізвищ, імен по батькові, посад,
номерів службових і домашніх телефонів;
- на третій день після прийняття відповідного рішення - облікових
карток про новоутворені, реорганізовані і ліквідовані адміністративнотериторіальні одиниці ( із зазначенням причин, підстав і змін, що сталися у
зв’язку з цим в адміністративно-територіальному устрої );
- до 15 числа місяця, наступного за кварталом, - даних про зміни в
облікових картках по обліку кадрів та адміністративно-територіальних
одиниць.
11.2. На підставі отриманих списків загальний відділ складає станом
на 1 січня довідник телефонів обласної, районних, міських (міст обласного
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підпорядкування) рад і до 10 січня надсилає їх у Верховну Раду України.
Зазначені довідники надсилаються для використання в роботі керівництву
обласної ради, відділам, районним і міським (міст обласного
підпорядкування) радам.
11.3. Відділ організаційної роботи організовує підвищення кваліфікації
кадрів органів місцевого самоврядування області у Інституті підвищення
кваліфікації керівних кадрів Української Академії державного управління
при Президентові України, Львівському регіональному інституті державного
управління Української Академії державного управління при Президентові
України, обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
керівників державних підприємств, установ та організацій. Складає списки
осіб, які направляються на навчання, веде їх облік, повідомляє про терміни
проведення навчання.
11.4. Загальний відділ здійснює виготовлення Почесних грамот,
Грамот та Подяк обласної ради за вказівкою голови обласної ради на основі
письмових подань підприємств, установ, організацій, органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування.
Відділ організаційної роботи організовує вручення грамот в урочистій
обстановці, складає сценарій заходів. Час і місце вручення грамот
визначаються керівництвом ради.
12. Порядок підготовки інформаційно-аналітичного матеріалу
для висвітлення у засобах масової інформації діяльності обласної ради
та її робочих органів
12.1. Підготовка інформаційно-аналітичного матеріалу для
висвітлення у засобах масової інформації діяльності обласної ради та її
робочих органів проводиться згідно із Законами України «Про порядок
висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про телебачення і
радіомовлення», «Про друковані засоби масової інформації», «Про
інформацію».
12.2. Для цього:
- при складанні перспективного плану визначаються найважливіші
заходи обласної ради, про які необхідно інформувати населення області;
- керівник прес-служби обласної ради разом із головними
редакторами видань, співзасновниками яких є обласна рада, та керівниками
незалежних видань (за їх пропозиціями) складає план-графік виступів
керівників обласної ради, її робочих органів та депутатів обласної ради у
ЗМІ, проведення прес-конференцій, брифінгів тощо, на наступний квартал
поточного року;
- зазначений план-графік затверджується головою обласної ради і
доводиться до відома його виконавців;
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- щоп’ятниці (до 10.00 год.) керуючий разом із керівником пресслужби визначають, які заходи у наступному тижні підлягають висвітленню
у ЗМІ і на якому рівні. До 12.00 год. ця інформація подається відповідним
керівникам ЗМІ;
- офіційні матеріали про діяльність обласної ради, її робочих органів
у обов’язковому порядку погоджуються із керівниками обласної ради, або із
керуючим справами виконавчого апарату обласної ради;
- для об’єктивного і глибокого висвітлення пленарних засідань сесій
обласної ради представникам ЗМІ видаються пакети проектів рішень з
найважливіших питань, які виносяться на порядок денний;
- для оперативного інформування населення про роботу обласної ради
в міжсесійний період начальники відділів подають до прес-служби
опрацьовані матеріали для їх оприлюднення у ЗМІ.
12.3. Прес-служба збирає та узагальнює інформацію про діяльність
депутатів обласної ради, її постійних комісій, роботу органів місцевого
самоврядування області. Щотижня до середи на основі цих матеріалів
готується інформаційна добірка «Вісті з місцевих рад».
13. Організація використання робочого часу
13.1. Початок роботи виконавчого апарату обласної ради о 9.00 год.,
обідня перерва - з 13.00 до 13.45 год., закінчення роботи - о 18.00 год., а у
п’ятницю – о 16.45 год., вихідні дні – субота, неділя.
13.2. Працівники виконавчого апарату обласної ради відлучення у
службових справах погоджують зі своїми безпосередніми керівниками,
які ведуть відповідний облік таких відлучень.
13.3. Відгули за роботу у вихідні і святкові дні, додаткові відпустки без
збереження заробітної плати надаються працівникам виконавчого апарату за
погодженням із керівником відділу та керуючим справами на підставі
поданої заяви, а начальникам відділів - за погодженням з керуючим
справами .
13.4. Відділ фінансово-господарського забезпечення веде табель обліку
робочого часу працівників виконавчого апарату обласної ради, який
затверджується керуючим справами до 28 числа щомісяця.
14. Порядок оформлення відряджень і надання відпусток
14.1. Відрядження працівників виконавчого апарату здійснюється
відповідно до планів роботи виконавчого апарату обласної ради, а також
згідно з дорученнями голови ради та керуючого справами.
14.2. Після повернення з відрядження працівники в триденний термін
звітують перед своїми безпосередніми керівниками .
14.3. На основі відповідних документів відділ фінансовогосподарського забезпечення в установленому порядку відповідно до чинних
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норм витрат відшкодовує працівникам витрати, пов’язані з перебуванням у
відрядженні.
14.4. Загальний відділ щорічно до 5 січня складає графік відпусток
працівників на наступний рік. Графік відпусток затверджує своїм
розпорядженням голова обласної ради.
14.5. Розпорядження про надання відпусток підписує голова ради або
його заступники.
14.6. Заяви про надання чергових відпусток працівникам виконавчого
апарату погоджуються керівниками відділів та керуючим справами і
подаються на ім’я голови обласної ради не пізніш як за 10 днів до початку
відпустки.
14.7 Контроль за дотриманням графіку відпусток та оформленням
документів, пов’язаних з відпустками, здійснює загальний відділ.
15. Матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради
та її виконавчого апарату
15.1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради та
її виконавчого апарату проводить відділ фінансово-господарського
забезпечення.
15.2. Відділ фінансово-господарського забезпечення здійснює заходи
щодо утримання в належному стані приміщень обласної ради, проведення
поточного та капітальних ремонтів, придбання та ремонту меблів,
обладнання, оргтехніки, виготовлення друкованої продукції, забезпечення
працівників виконавчого апарату канцелярським приладдям і папером,
телефонним зв’язком, квитками для від’їздів у відрядження тощо.
Сприяє районним, міським (міст обласного підпорядкування) радам у
вирішенні цих питань.
15.3. Замовлення на канцтовари подаються начальнику відділу
фінансово-господарського
забезпечення
безпосередньо
керівниками
структурних підрозділів, а на обладнання та оргтехніку - за погодженням з
керуючим справами
Відпуск матеріалів проводиться щопонеділка з 9 до 13 години.
15.4. Відділ фінансово-господарського забезпечення забезпечує
підготовку залів засідань обласної ради до проведення сесій, нарад, семінарів
та інших заходів.
15.5. Майно, що знаходиться в робочих кімнатах, закріплюється за
працівниками, які їх займають. Вони несуть особисту відповідальність за
збереження і правильне використання закріпленого майна. При звільненні з
роботи здають його відділу фінансово-господарського забезпечення, про що
робляться відповідні відмітки в обхідному листі.
Перенесення майна з однієї робочої кімнати в іншу проводиться лише
з дозволу начальника відділу фінансово-господарського забезпечення.

