Д одаток 4
до розпорядж ення голови
обласної держ авної адміністрації
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заступника голови обласної держ авної адм іністрації
з гум анітарних питань, фінансів, взаєм одії з правоохоронними
органами Балоня А ндрія Богдановича
1. В ідповідає
за реалізацію
держ авної політики
та
виконання
регіональних програм у сфері фінансів, освіти, науки та молоді, фізичної
культури та спорту, охорони здоров’я, культури, туризм у та курортів,
правоохоронної діяльності.
2. О рганізовує здійснення держ авного контролю за реалізацією заходів
щодо виконання законів України, актів і доручень П резидента України,
Кабінету М іністрів України, інш их норм ативних докум ентів з питань освіти,
науки та молоді, ф ізичної культури та спорту, охорони здоров’я, культури, що
належать до сф ери управління обласної держ авної адміністрації; проводить
відповідну роботу щ одо їх матеріального та фінансового забезпечення.
3. У меж ах повноважень вносить на розгляд голови обласної держ авної
адміністрації пропозиції щодо залучення інвестиційних проектів для розвитку
інфраструктури області.
4. Здійсню є загальну координацію діяльності закладів освіти, науки та
молоді, фізичної культури та спорту, культури та охорони здоров’я.
5. У меж ах своїх повноваж ень сприяє впровадж енню інноваційних
заходів, залученню інвестицій, спрямованих на розвиток гум анітарної сфери
області, проведенню аналізу виконання інноваційних проектів та їх експертизи.
6. Вж иває заходів щ одо збереж ення мережі закладів освіти та розробляє
прогнози їх розвитку, забезпечує врахування цих заходів при розробці проектів
програм соціально-економічного розвитку області.
7. Згідно із законодавством організовує роботу щ одо розвитку науки, усіх
видів освіти.
8. Вж иває заходів стосовно дотрим ання в області законодавства з питань
інтелектуальної власності.
9. Забезпечує реалізацію держ авної політики в області стосовно молоді та
дітей, взаємодію чи з цих питань з молодіж ним и громадським и організаціями.
10. Забезпечує прогнозування розвитку мереж і закладів охорони здо р о в’я
та аптечних закладів для нормативного забезпечення населення медикосанітарною допомогою ; здійснення заходів, спрям ованих на запобігання
інфекційним захворю ванням , епідеміям і на їх ліквідацію , а також забезпечення
в необхідних обсягах ліками.
11. Сприяє відродж енню та збереж енню Іосередків народної творчості,
національно-культурних традицій населення, худож ніх промислів і ремесел,
роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій,
інших громадських о б ’єднань, які дію ть у сфері культури.

12. Забезпечує виконання законодавства щ одо всебічного розвитку та
функціонування української мови як держ авної в усіх сф ерах суспільного
життя, створення умов для розвитку і використання мов інш их
національностей.
13. Сприяє розвитку в області фізичної культури та масових видів спорту,
збереженню о б ’єктів фізкультурно-спортивного призначення.
14. К оординує заходи щодо забезпечення розвитку рекреаційної зони,
спрямовую чи підприємницьку діяльність у курортно-туристичній сфері на 11
максимальний розвиток.
15. Бере участь у вирішенні питань визначення реж иму округів і зон
санітарної охорони курортів місцевого значення, забезпечує розвиток
рекреаційно-курортного та туристичного комплексу в області.
16. Готує відповідно до чинного законодавства акти щодо визначення
режиму використання територій рекреаційних зон.
17. Забезпечує контроль за складенням і поданням обласній раді на
затвердж ення проекту обласного бю джету та за його виконанням.
18. О рганізовує підготовку та надає в установленом у порядку до органів
виконавчої влади вищ ого рівня фінансові показники і пропозиції до проекту
Держ авного бю джету України.
19. О рганізовує здійснення державного .контролю за станом ф інансової
дисципліни, обліку та звітності, виконання держ авних контрактів і зобов’язань
перед бю джетом, використання в області кош тів резервного фонду обласного
та держ авного бю джетів.
20. Забезпечує реалізацію держ авної політики у сфері банківської і
страхової діяльності, координацію роботи банківських установ та їх філій,
розташ ованих на території області.
21. О рганізовує здійснення контролю
за виконанням держ авних
контрактів і зо бов’язань перед бю джетом, належ ним і своєчасним
відш кодуванням ш коди, заподіяної державі.
22. К онтролю є роботу щодо реалізації в області держ авної політики у
сфері доходів і зборів та фінансової дисципліни.
23. О рганізовує роботу щодо запобігання незаконному, неефективному та
нерезультативному
використанню
бю джетних
кош тів
через
систему
внутріш нього аудиту.
24. О рганізовує роботу з виріш ення в області питань щ одо забезпечення
публічної безпеки і порядку, протидії злочинності, охорони прав і свобод
лю дини, а також інтересів суспільства і держави та р о зв’язання інших проблем
правоохоронного характеру.
25. Забезпечує підготовку проектів обласних програм з питань надання
допомоги правоохоронним органам області щ одо профілактики та протидії
злочинності, діяльності місцевих формувань з охорони громадського порядку.
26. Бере участь у мобілізаційній роботі та забезпечує додерж ання
законодавства про мобілізаційну підготовку у частині визначених функцій і
повноважень.

27. З метою забезпечення злагодж еної взаєм одії обласної держ авної
адміністрації з правоохоронними, судовими та контролю ю чими органами
координує діяльність відділу взаємодії з правоохоронними органами обласної
держ авної адміністрації.
28. С прямовує і контролю є роботу структурних підрозділів обласної
держ авної адміністрації:
- Д епартаменту культури, туризму та курортів;
- Д епартаменту освіти, науки та молоді;
- Д епартаменту охорони здоров’я;
- Д епартаменту фінансів;
- управління з питань внутріш нього аудиту;
- управління з питань фізичної культури та спорту.
29. За дорученням голови обласної держ авної адміністрації забезпечує
координацію діяльності та сприяє у виконанні покладених завдань:
- Головному територіальному управлінню ю стиції у Х ерсонській області;
- територіальному управлінню Д ерж авної судової адміністрації України в
Херсонській області;
- Головному управлінню Д ерж авної ф іскальної служби України в області;
-Г о л о в н о м у управлінню Д ерж авної казначейської служби України в
області;
- управлінню П івденного офісу Д ерж аудитслуж би в Х ерсонській області;
- П івденном у територіальному управлінню Н аціональної комісії з цінних
паперів та фондового ринку;
- Д ерж авній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у
Х ерсонській області;
- м іж регіональному управлінню Н ацдерж служ би України в Одеській,
М иколаївській та Х ерсонській областях, А втономній Республіці Крим та
м. Севастополі;
- Х ерсонськом у обласному центру перейідготовки та підвищ ення
кваліфікації працівників органів держ авної влади, органів місцевого
самоврядування, держ авних підприємств, установ та організацій;
- Х ерсонській обласній інспекції по охороні п ам ’яток історії та культури;
- Х ерсонському обласному центру з фізичної культури і спорту інвалідів
“Інваспорт”.
30. Забезпечує взаємодію з:
- прокуратурою Х ерсонської області;
-Г о ловн и м управлінням Н аціональної поліції У країни в Херсонській
області;
- управлінням Служби безпеки У країни в Х ерсонській області - з питань
правоохоронної діяльності;
-Г о л о в н и м управлінням Служби безпеки України в Автономній
Республіці Крим (з дислокацією у м.Х ерсон) - з питань правоохоронної
діяльності;
- Н аціональним банком України у Х ерсонській області.

31. Несе відповідальність, згідно з чинним законодавством, за поруш ення
вимог Закону У країни “Про державну таєм ницю ”, інш их нормативно-правових
актів з питань охорони держ авної таємниці.
32. Розглядає запити на інформацію , розпорядником якої є обласна
державна адміністрація, з питань, що належ ать до його компетенції, відповідно
до Закону У країни “П ро доступ до публічної інф ормації” .
33. Розглядає звернення громадян, проводить їх особистий прийом у
порядку, визначеному законом.
34. О чолю є консультативно-дорадчі та інш і допоміж ні органи згідно з
окремим переліком.
35. У разі відсутності голови обласної держ авної адміністрації виконує
його функції і повноваження.
36. Виконує інш і обов’язки за дорученням голови обласної держ авної
адміністрації.

Заступник голови
обласної держ авної адм іністрації

А .Б.Балонь

