ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
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Про створення координаційної
ради з питань взаємодії
обласної державної адміністрації
та обласної ради для формування
пріоритетів розвитку громади
З метою вироблення узгоджених позицій між обласною державною
адміністрацією та обласною радою щодо збалансованого соціальноекономічного розвитку області, підвищення її конкурентоспроможності та
інвестиційної привабливості, спільного вирішення питань реалізації державної
регіональної політики, керуючись статтею 6, пунктами 1, 9 частини першої
статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»:
1. Створити координаційну раду з питань взаємодії обласної державної
адміністрації та обласної ради для формування пріоритетів розвитку громади та
затвердити її персональний склад, що додається.
2. Затвердити Положення про координаційну раду з питань взаємодії
обласної державної адміністрації та обласної ради для формування пріоритетів
розвитку громади (додається).
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Гордєєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
ЛЛОЛ-ЛЛУ? № /ле

СКЛАД
координаційної ради з питань взаємодії обласної державної адміністрації
та обласної ради для формування пріоритетів розвитку громади
Г ордєєв
Андрій Анатолійович

- голова обласної державної
співголова координаційної ради

адміністрації,

Мангер
Владислав Миколайович

голова
обласної
ради,
координаційної ради (за згодою)

співголова

Клюцевський
Володимир Іванович

керівник
апарату
обласної державної
адміністрації, секретар координаційної ради
Члени координаційної ради:

Адамчик
Олександр Олександрович

- в.о. заступника
адміністрації

голови

Борисов
Василь Іванович

- голова депутатської фракції обласної ради
«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
(за згодою)

Булюк
Віталій Вікторович

- заступник голови обласної ради (за згодою)

Бутрій
Дмитро Стефанович

- в.о. заступника
адміністрації

Зеленчук
Василь Васильович

- перший заступник голови обласної ради (за
згодою)

Рищук
Євген Миколайович

- в.о. заступника голови обласної державної
адміністрації

Рукавішнікова
Оксана Олександрівна

- заступник голови обласної ради (за згодою)

Синенко
Олександр Олександрович

- голова депутатської фракції обласної ради
«Наш край» (за згодою)

голови

обласної

обласної

державної

державної
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Січова
Валентина Іванівна

- перший заступник голови обласної державної
адміністрації

Ставицький
Микола Павлович

- голова депутатської фракції обласної ради
«Радикальна партія Олега Ляшка» (за згодою)

Федін
Василь Вікторович

- голова депутатської фракції обласної ради
політичної партії «Опозиційний блок» (за
згодою)

Чабан
Вадим Іванович

заступник
адміністрації

Чернишова
Марина В’ячеславівна

- голова депутатської фракції обласної ради
політичної партії «Блок Петра Порошенка» (за
згодою)

Шадрін
Володимир Михайлович

- голова депутатської фракції обласної ради
політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» (за
згодою)

Шумей
Олександр Іванович

- голова депутатської фракції обласної ради
політичної партії «Всеукраїнського об’єднання
патріотів - УКРОП» (за згодою)

Керівник апарату
обласної державної адміністайшіР

голови

обласної

державної

-В.І.Клюцевський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
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ПОЛОЖЕННЯ
про координаційну раду з питань взаємодії обласної державної адміністрації та
обласної ради для формування пріоритетів розвитку громади
1. Координаційна рада з питань взаємодії обласної державної
адміністрації та обласної ради для формування пріоритетів розвитку громади
(далі - координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом, що
утворюється при обласній державній адміністрації.
2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,
іншими нормативно-правовими документами, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями координаційної ради є:
- вивчення суспільно-політичних процесів, що відбуваються в області,
стану її соціально-економічного розвитку та вироблення за його результатами
узгодженої позиції щодо пріоритетів державної регіональної політики,
напрямів, стратегії та механізмів забезпечення сталого розвитку територій
області, системних реформ у цій сфері;
- сприяння взаємодії та активізації співпраці обласної державної
адміністрації та обласної ради у вирішенні питань вдосконалення регіонального
розвитку;
- обговорення
актуальних
питань забезпечення
збалансованого
соціально-економічного розвитку області, ефективного використання її
економічного потенціалу, підвищення інвестиційної привабливості та
конкурентоспроможності, сприяння об'єднанню зусиль обласної державної
адміністрації та обласної ради у вирішенні цих питань;
- проведення консультацій щодо здійснення впровадження реформи
децентралізації на території області;
- спільне визначення пріоритетних питань соціально-економічного та
культурного розвитку області;
- моніторинг стану виконання в області актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної
адміністрації, рішень обласної ради з питань регіонального розвитку;
- розгляд проектів обласних цільових програм економічного, науковотехнічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля
та підготовка узгоджених пропозицій з урахуванням у них інтересів та
специфіки області;
- забезпечення вивчення громадської думки щодо президентських
ініціатив, проектів програм з питань регіонального розвитку, місцевого
самоврядування;
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- вивчення іноземного досвіду, досвіду інших регіонів України з питань
державного
та
регіонального
будівництва,
здійснення
місцевого
самоврядування, формування і реалізації регіональної політики та узагальнення
пропозицій щодо використання такого досвіду в області.
4. Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань має
право:
- одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування, об'єднаних територіальних громад,
підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і
матеріали;
- утворювати тимчасові робочі групи з окремих питань діяльності
координаційної ради, залучати в установленому порядку до роботи в таких
групах народних депутатів України, депутатів місцевих рад, представників
місцевих органів виконавчої влади, об'єднаних територіальних
громад,
об'єднань громадян, учених, фахівців (за згодою);
- запрошувати на свої засідання та залучати до обговорення відповідних
питань представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій;
- організовувати та проводити конференції, засідання за «круглим
столом», дискусії, наради з питань, що належать до її компетенції.
5. Координаційна рада у процесі виконання покладених на неї завдань
взаємодіє з іншими консультативно-дорадчими органами, утвореними при
обласній державній адміністрації та обласній раді.
6. Координаційна рада утворюється у складі двох співголів, які за
посадами є головами обласної державної адміністрації та обласної ради,
секретаря та членів ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.
Секретарем координаційної ради є керівник апарату обласної державної
адміністрації.
До складу координаційної ради за посадою входять перший заступник
голови обласної державної адміністрації, заступники голови обласної
державної адміністрації, перший заступник та заступники голови обласної
ради, голови депутатських фракцій обласної ради.
До складу координаційної ради за рішенням співголів можуть бути
включені інші посадові особи, представники об'єднань громадян, провідні
вчені.
Склад координаційної ради затверджується розпорядженням голови
обласної державної адміністрації.
Співголови координаційної ради здійснюють загальне керівництво її
діяльністю та визначають порядок роботи координаційної ради.
Секретар координаційної ради:
- скликає за дорученням співголів координаційної ради її засідання;
- забезпечує організацію діяльності координаційної ради, підготовку
планів її роботи, питань порядку денного її засідань з урахуванням пропозицій
членів координаційної ради;
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- здійснює моніторинг виконання рішень координаційної ради, інформує
співголів ради про хід реалізації рішень;
- виконує за дорученням співголів координаційної ради інші завдання.
7. Основною організаційною формою роботи координаційної ради є
засідання, які проводяться в міру потреби.
Засідання є правоможним у разі присутності на ньому більше половини
складу координаційної ради.
8. Рішення координаційної ради приймаються більшістю голосів
присутніх на засіданні її членів.
За результатами засідання координаційної ради оформлюється протокол,
який підписують сгіівголови координаційної ради та секретар.

Керівник апарату
обласної державної адміністр&цц^

■^ХКлюцевський

