ПРОЄКТ

Про затвердження структури
виконавчого апарату
Миколаївської обласної ради

Четверта сесія
восьмого скликання

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 43, пункту 3 частини шостої
статті 55, статті 58 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
статей 14, 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування",
Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 "Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити структуру виконавчого апарату Миколаївської обласної ради
(додається).
2. Надати право голові обласної ради вносити зміни до

структури
виконавчого апарату обласної ради у межах затвердженої пунктом 1 цього
рішення загальної чисельності працівників виконавчого апарату з наступним
затвердженням на сесії обласної ради.
3. Рішення обласної ради від 26 листопада 2010 року № 7 «Про структуру
виконавчого апарату та затвердження Положення про виконавчий апарат
обласної ради», від 02 жовтня 2013 року № 21 "Про загальну чисельність
виконавчого апарату обласної ради" та від 28 листопада 2013 року № 4 "Про
виконавчий апарат обласної ради" визнати такими, що втратили чинність.
4. Обласній державній адміністрації під час підготовки проєкту рішення
обласної ради "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області
на 2021 рік" передбачити відповідні кошти на утримання виконавчого апарату
обласної ради з урахуванням затвердженої структури виконавчого апарату
обласної ради, затвердженої цим рішенням.
5. Рішення набирає чинності з 15 квітня 2021 року

Голова обласної ради

Ганна ЗАМАЗЄЄВА

Додаток
до рішення обласної ради

СТРУКТУРА
виконавчого апарату Миколаївської обласної ради

Назва посади

Кількість
штатних
одиниць

Керівництво
Голова обласної ради
Перший заступник голови обласної ради
Заступник голови обласної ради1
Голова постійної комісії обласної ради з питань
регіонального розвитку, планування, бюджету,
фінансів та інвестицій
Керуючий справами

1
1
1
1

1

Відділ забезпечення діяльності керівництва обласної ради
(патронатна служба)
Начальник відділу
1
Радник, консультант
3
Радник, консультант першого заступника голови обласної
1
ради
Помічник
2
Відділ прес-служби
Начальник відділу
Заступник начальника відділу
Головний спеціаліст

1
1
1

Відділ бюджету та аналізу обласних програм
Начальник відділу
1
Заступник начальника відділу
1
Консультант
1
Головний спеціаліст
1
Відділ обліку, контролю, оренди майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області
Начальник відділу
1
Заступник начальника відділу
1
Головний спеціаліст з питань правого забезпечення
2
Головний спеціаліст
3

Відділ юридичного забезпечення діяльності обласної ради
Начальник відділу
Головний спеціаліст

1
3

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
Завідувач сектору
1
Головний спеціаліст
1
Відділ з питань депутатської діяльності, роботи постійних комісій
та взаємодії з органами місцевого самоврядування*
Начальник відділу
1
Заступник начальника відділу
2
Головний спеціаліст
8
Відділ документального забезпечення діяльності обласної ради
Начальник відділу
Заступник начальника відділу
Завідувач сектору протокольної роботи та редагування
документів
Головний спеціаліст

1
1
1
3

Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації
Начальник відділу
Головний спеціаліст відділу

1
2

Відділ бухгалтерського обліку
Начальнику відділу
Заступник начальника відділу
Головний спеціаліст

1
1
2

Відділ комп'ютерно-технічного забезпечення
Начальник відділу
Заступник начальника відділу
Головний спеціаліст

1
1
1

Відділ господарського забезпечення
Начальник відділу
Головний спеціаліст
Водій

1
2
1
Відділ кадрової роботи та нагород

Начальник відділу
Головний спеціаліст відділу
Загальна чисельність

1
1
65

* у загальній чисельності відділу враховано 2 посади, працівники яких
перебувають у відпустці по догляду за дитиною

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення обласної ради
«Про затвердження структури виконавчого апарату обласної ради »
Мета і завдання прийняття рішення
Проєкт рішення розроблено з метою затвердження структури виконавчого
апарату Миколаївської обласної ради.
Структура виконавчого апарату обласної ради затверджена обласною радою
шостого скликання 26 листопада 2010 року та збільшена в 2013 році на 2 штатних
одиниці та складає 41 штатну одиницю та у наступні роки не збільшувалася. У
той же час, чинне законодавство потребує введення нових штатних одиниць:
уповноваженого з питань запобігання корупції (ст. 13-1Закон України «Про
запобігання корупції»)
голова постійної комісії з питань бюджету може працювати в раді на
постійної основі за рішенням ради – ст. 47 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» тощо.
Введення додаткових штатних одиниць потребує й розширення
повноважень та функцій Миколаївської обласної ради: управління
комунальними некомерційними підприємствами галузі охорони здоров’я,
організаційно-правової роботи щодо передачі майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області в оренду.
Введення збільшення чисельності відділу юридичного забезпечення
діяльності обласної ради пов’язано.
Стан нормативно-правової бази
у цій сфері правового регулювання
Відносини у цій сфері регулюються:
Статтями 43, 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
Постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268
«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату
органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».
Загальна характеристика
та основні положення проєкту рішення
Проєктом ршення обласної ради пропонується збільшити штатну
чисельність за 24 штатні одиниці та введення нових структурних підрозділів
виконавчого апарату обласної ради, у тому числі введення:
посади – голови постійної комісії з питань бюджету;

утворення нового відділу бюджету та аналізу бюджетних програм (з метою
аналізу та моніторингу виконання обласних програм, які приймаються обласною
радою, аналізу фінансово-господарської діяльності суб’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, у тому числі КНП
галузі охорони здоров’я; надання пропозицій та рекомендацій
щодо
ефективного використання бюджетних коштів головними розпорядниками
коштів обласного бюджету тощо);
утворення нового відділу обліку, контролю, оренди майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області з метою
виконання обласною радою власних повноважень та організації роботи у сфері
оренди та обліку майна комунальної власності.
порядок подання пропозицій до складу конкурсної комісії від громадських
організацій;
строки подання пропозицій до складу конкурсної комісії трудовим
колективом закладу охорони здоров'я.
Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація цього рішення потребує додаткових фінансових витрат за
рахунок обласного бюджету у зв’язку із збільшенням штатної чисельності
(заробітна плата) та витрат на виконання заходів щодо організації роботи у сфері
оренди,
обліку майна та захисту майнових прав спільної власності
територіальних громад області.
Оприлюднення
Проєкт рішення обласної ради «Про структуру виконавчого апарату
Миколаївської області ради» оприлюднено на офіційному web-сайті
Миколаївської
обласної
ради
(https://www.mk-oblrada.gov.ua/proektyrishen?group_id=14) 24 лютого 2021 року.

Керуючий справами
виконавчого апарату обласної ради

Тетяна ЛАБАРТКАВА

