ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О
Розпорядж ення голови
обласної держ авної адм іністрації
Л 6 .0 ? ,Х 0 / 6 X» & 3 6 ____________
П О ЛО Ж ЕН Н Я
П РО У П РА В Л ІН Н Я ОСВІТИ , Н А У К И ТА М О ЛО Д І
Х Е РС О Н С ЬК О Ї О БЛ А С Н О Ї Д ЕРЖ А В Н О Ї А Д М ІН ІС Т РА Ц ІЇ
І. Загальні положення
1. У П РА В Л ІН Н Я ОСВІТИ , Н А У КИ ТА М О ЛО Д І Х ЕРС О Н С ЬК О Ї
О БЛ А С Н О Ї Д ЕРЖ А В Н О Ї А Д М ІН ІС ТРА Ц ІЇ (далі — У правління) утворю ється
головою обласної держ авної адм іністрації та в межах області забезпечує
виконання покладених на нього завдань.
2. У правління є структурним
підрозділом
обласної держ авної
адм іністрації.
3. У правління підпорядковане голові обласної держ авної адміністрації,
підзвітне і підконтрольне М іністерству освіти і науки У країни. М іністерству
молоді та спорту України, а також з питань здійснення контролю за діяльністю
підпорядкованих навчальних закладів - Д ерж авній інспекції навчальних
закладів України.
4. У правління у своїй діяльності керується К онституцією та законами
У країни, актам и П резидента У країни, К абінету М іністрів України, наказами
М іністерства освіти і науки У країни, М іністерства молоді та спорту України,
інш их центральних органів виконавчої влади, розпорядж енням и голови
обласної держ авної адміністрації, а також цим Положенням.
5. У м еж ах своїх повноваж ень У правління організовує виконання актів
законодавства у сфері освіти і науки, інновацій, здійсню є контроль за їх
реалізацією .
II. Основні завдання Управління
1. О сновними завданнями У правління є:
1.1. У часть у забезпеченні реалізації на території області держ авної
політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та
молоді.
1.2. Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування
гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.
1.3. В изначення потреб, розроблення пропозицій щ одо розвитку та
удосконалення мережі навчальних закладів.
1.4. Створення в меж ах своїх повноваж ень умов для реалізації рівних
прав громадян У країни на освіту, соціальний захист дітей дош кільного та
ш кільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших
працівників закладів та установ освіти і науки.
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1.5. Створення умов для здобуття громадянами, дош кільної та повної
загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її
індивідуальних здібностей і мож ливостей, реалізації їх права відповідно до
законів У країни на здобуття проф есійно-технічної та вищ ої освіти.
1.6. Забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального),
наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національнокультурних, соціально-економ ічних, екологічних, дем ограф ічних та інших
особливостей області.
1.7. Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань
освіти, науки та молоді, виконанням навчальними закладам и усіх форм
власності держ авних вимог щ одо змісту, рівня та обсягу дош кільної,
позаш кільної, загальної середньої, проф есійно-технічної освіти, а також за
дотрим анням актів законодавства у сфері інноваційної діяльності.
1.8. К оординація діяльності вищ их навчальних закладів та наукових
установ.
1.9. У правління навчальними закладами, що є комунальною власністю і
знаходяться у безпосередньом у підпорядкуванні Управління.
1.10. Здійснення атестації навчальних закладів системи дош кільної,
загальної середньої, позаш кільної освіти, підпорядкованих У правлінню ,
оприлю днення результатів атестації.
1.11. Забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової, науковотехнічної, інноваційної діяльності та м олодіж ної політики в області.
1.12. О рганізація проведення зовніш нього незалеж ного оцінювання
навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної
середньої освіти.
1.13. С прияння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі
збереж енням і захистом національних інтересів.
1.14. Забезпечення в меж ах своїх повноваж ень розвитку різних форм
позаш кільної освіти, в тому числі за місцем прож ивання дітей, формування
програм розвитку позаш кільної освіти, спрямованих на творчий розвиток
особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді,
здійснення навчально-м етодичного керівництва із зазначених питань.
1.15. О рганізація в меж ах повноваж ень оздоровлення та відпочинку дітей
та молоді у навчальних закладах системи освіти, а також зм істовного дозвілля
дітей, учнів та студентів.
1.16. У часть у підготовці пропозицій до проектів програм соціальноекономічного та культурного розвитку області.
1 .1 7 . О рганізація та виконання програм і здійснення заходів, спрямованих
на забезпечення соціального та правового захисту м олоді, сприяння
соціальному становленню і розвитку молоді.
1.18. К оординація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування з питань реалізації держ авної політики стосовно
молоді.
1.19. Сприяння між народному науковому співробітництву, а також з
питань дітей та молоді.
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1.20. Сприяння молодіж ним, дитячим та інш им гром адським організаціям
у проведенні ними роботи з питань молоді.
1.21.
О рганізація діяльності та координація роботи
інститутів
гром адянського суспільства у реалізації м олодіж ної політики в області.
2. У правління відповідно до покладених на нього завдань:
2.1. Здійсню є керівництво і контроль за діяльністю місцевих органів
управління освітою , відповідних управлінь, відділів (секторів) районних
держ авних адміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення в частині
розвитку м олодіж ної політики, навчальних закладів та установ, що належать до
сфери його управління.
2.2. А налізує стан освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності, забезпечення захисту прав і соціальних гарантій дітей та молоді,
розробляє галузеві програми розвитку освіти, м олодіж ної політики, а також
науково-технічної та інноваційної діяльності, організовує і контролю є
виконання цих програм.
2.3. Бере участь у прогнозуванні потреби області у фахівцях різних
проф есій та спеціальностей, формує пропозиції щ одо проекту держ авного
зам овлення на підготовку робітничих кадрів і молодш их спеціалістів у
проф есійно-технічних
навчальних
закладах
області,
підпорядкованих
М іністерству освіти і науки У країни, і в установленом у порядку подає їх на
розгляд М іністерства освіти і науки України.
2.4. П роводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток
обдарованих дітей та молоді, організовує проведення таких заходів, як
олімпіади, конкурси, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інші
заходи, спрямовані на підвищ ення культурно-освітнього та патріотичного їх
рівня.
2.5. Ф ормує регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів і
м олодш их спеціалістів, координує роботу між проф есійно-технічними
навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціям и з
укладання договорів про підготовку робітничих кадрів.
2.6. О рганізовує роботу держ авних і комунальних вищ их навчальних
закладів відповідно до делегованих М іністерством освіти і науки України або
засновником повноваж ень.
2.7. К ерує в установленом у порядку роботою з організації підвищ ення
кваліф ікації та перепідготовки педагогічних працівників.
2.8. С прияє розвитку мережі навчальних закладів в області, вносить гі
установленом у порядку пропозиції щ одо їх утворення, реорганізації та
ліквідації.
2.9. В носить М іністерству освіти і науки У країни пропозиції стосовно
упорядкування мережі навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, а також дітей з особливими потребами.
2.10. О рганізовує роботу з ліцензування навчальних закладів освіти у
сфері дош кільної та загальної середньої освіти, розм іщ ених на території
області.

4

2.11. Здійсню є держ авну атестацію навчальних закладів обласною
підпорядкування, їх держ авне інспектування за планами (графіками),
погодж еними з Д ерж авною інспекцією навчальних закладів України.
2.12. П роводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів
навчальних закладів усіх форм власності, веде облік і складає звіти з цих
питань у м еж ах своєї компетенції.
2.13. С півпрацю є з керівникам и науково-дослідних установ та науководослідних підрозділів вищ их навчальних закладів.
2.14. А налізує стан виконання керівниками проф есійно-технічних
навчальних закладів, що підпорядковані М іністерству освіти і науки України,
умов контрактів і вносить пропозиції щ одо продовж ення терміну дії або
припинення д ії укладених контрактів.
2.15. Бере участь в установленому порядку в укладанні та припиненні дії
контрактів з керівниками
навчальних
закладів,
що
перебуваю ть у
підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
сам оврядування, у проведенні конкурсів на заміщ ення вакантних посад
керівників
вищ их,
проф есійно-технічних
навчальних
закладів,
що
підпорядковані М іністерству освіти і науки У країни і перебуваю ть у держ авній
власності, та подає вказаному М іністерству відповідні матеріали.
2.16. В ж иває заходів із забезпечення навчальними закладами належно по
рівня дош кільної, позаш кільної, загальної середньої та проф есійно-технічної
освіти, а також щ одо організації їх навчально-м етодичного й інформаційного
забезпечення, розвитку творчості педагогічних працівників.
2.17. Забезпечує в меж ах своїх повноваж ень виконання актів
законодавства щ одо всебічного розвитку та функціонування української мови
як держ авної та мов національних менш ин, створю є належні умови для
розвитку національної освіти та освіти національних менш ин.
2.18. В провадж ує в практику рекомендовані М іністерством освіти і науки
У країни і М іністерством молоді та спорту України нові освітні програми,
визначає регіональний компонент у змісті освіти.
2.19. В носить на розгляд М іністерства освіти і науки У країни пропозиції
щ одо запровадж ення експерим ентальних навчальних планів загальноосвітніх
навчальних закладів, освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та
надання навчальним закладам статусу експериментальних.
2.20. Затвердж ує спільно з регіональним центром оціню вання якості
освіти м ереж у пунктів тестування, організовує добір та підготовку персоналу
для роботи на пунктах тестування.
2.21. Ф ормує зам овлення на навчально-м етодичну літературу.
2.22. О рганізовує розподіл підручників між місцевими органами
управління
освітою
для
забезпечення
ними
учнів
та
вихованців
загальноосвітніх навчальних закладів.
2.23. Залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національнокультурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіж ні), що
зареєстровані у порядку, визначеному законодавством.
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2.24. С півпрацю є з відповідним підрозділом правоохоронних органів та
соціальної служ би у запобіганні дитячій бездоглядності та попередж енні
вчинення правопоруш ень серед неповнолітніх.
2.25. О рганізовує діяльність психологічної служби та педагогічного
патронаж у в системі освіти.
2.26. Розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бю джетних
асигнувань на утримання навчальних і наукових закладів комунальної форми
власності та соціального захисту учасників навчально-виховного і наукового
процесу.
2.27.
К онтролю є
планування
капітальних
вкладень
і
сприяє
раціональном у розм іщ енню нового будівництва об'єктів освіти, погодж ує
проекти будівництва навчальних закладів.
2.28. Бере участь, за дорученням М іністерства освіти і науки
У країни, у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для вклю чення їх
до держ авних цільових та регіональних програм.
2.29. В ж иває в меж ах своєї ком петенції заходів щ одо поліпш ення
м атеріальних та ж итлових умов учнів, студентів, вихованців, працівників
освіти і науки.
2.30. Розглядає питання та вносить в установленому порядку пропозиції
щ одо відзначення працівників освіти, сфери наукової, науково-технічної
діяльності держ авним и та регіональним и нагородами, а також пропозиції
стосовно
запровадж ення
інш их
форм
морального
і
матеріального
стим улю вання їх праці.
2.31. Забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належ ать до
його компетенції, у разі потреби вж иває заходів до усунення причин, що
зум овили їх появу.
2.32. Готує та в установленом у порядку подає статистичну звітність про
стан та розвиток освіти в області, що належ ить до його компетенції.
2.33. Бере участь у меж ах своїх повноваж ень в організації на території
області виставково-ярм аркових заходів.
2.34. К оординує роботу вищ их навчальних закладів та наукових установ
незалеж но від їх підпорядкування і форм власності з питань, спрямованих на
реалізацію держ авної політики в галузі освіти, науки та молоді в області.
2.35. Здійсню є контроль за дотриманням організаціями молодіж ної
спрямованості законодавства з питань соціального захисту молоді.
2.36. Розробляє і подає на розгляд обласної держ авної адм іністрації
пропозиції до проектів ф інансування та м атеріально-технічного забезпечення
виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти,
науки, дітей і молоді.
2.37. Готує пропозиції стосовно вдосконалення норм ативно-правової бази
з питань, що належ ать до його компетенції, і вносить їх в установленом у
порядку на розгляд обласної держ авної адм іністрації та М іністерства освіти і
науки України.
2.38. С прияє в меж ах своїх повноваж ень виконанню програм (проектів),
розроблених молодіж ним и, дитячим и та інш ими громадськими організаціями.
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2.39. С прияє забезпеченню зайнятості та працевлаш туванню молоді,
розвитку м олодіж ної підприєм ницької діяльності.
2.40. С прияє залученню кош тів підприєм ств, установ і організацій для
соціальної підтрим ки молоді.
2.41. К оординує в меж ах своїх повноваж ень здійснення заходів,
спрям ованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей, учнів
та студентів, виконує відповідні програми.
2.42. Здійсню є разом з органами охорони здоров’я загальний контроль за
охороною зд оров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, за створенням
безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу,
вж иває заходів щ одо утвердж ення здорового способу ж иття у дитячому
середовищ і, проводить інф орм аційно-просвітницьку роботу щ одо протидії
пош иренню соціально небезпечних хвороб серед дітей, учнів та студентів.
2.43. В носить пропозиції до проекту обласного бю джету, забезпечує
еф ективне і цільове використання відповідних бю дж етних коштів.
2.44. Розробляє проекти розпорядж ень голови обласної держ авної
адм іністрації, у визначених чинним законодавством випадках - нормативноправових актів з питань реалізації галузевих повноваж ень та подає їх на
держ авну реєстрацію у встановленом у порядку.
2.45. Бере участь у меж ах компетенції в розробленні проектів
розпорядж ень голови обласної держ авної адміністрації, проектів нормативноправових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи
обласної держ авної адміністрації.
2.46. Бере участь у підготовці звітів голови обласної держ авної
адм іністрації для їх розгляду на сесії обласної ради.
2.47. Готує самостійно або разом з інш ими структурними підрозділами
обласної держ авної адм іністрації інформаційні та аналітичні матеріали для
подання голові обласної держ авної адміністрації.
2.48. Забезпечує здійснення заходів щ одо запобігання корупції.
2.49. Готує (бере участь у підготовці) у меж ах своїх повноваж ень проекти
угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп.
2.50. О працьовує запити і звернення народних депутатів У країни та
депутатів відповідних м ісцевих рад.
2.51. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є
У правління.
2.52. О рганізовує у меж ах своїх повноваж ень консультації з
гром адськістю з питань, що належ ать до компетенції Управління.
2.53. Інф ормує населення про стан здійснення визначених чинним
законодавством повноваж ень.
2.54. Забезпечує у меж ах своїх повноваж ень виконання завдань з
м обілізаційної підготовки, дотрим ання вимог законодавства з охорони праці,
цивільного захисту, пож еж ної безпеки та безпеки ж иттєдіяльності.
2.55. О рганізовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та
використання архівних документів.
2.56. Забезпечує у меж ах своїх повноваж ень реалізацію держ авної
політики стосовно захисту інф орм ації з обмеж еним доступом.
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2.57. П роводить спеціальну перевірку відомостей щ одо осіб, які
претендую ть на зайняття посад, п о в ’язаних із виконанням ф ункцій держ ави або
місцевого сам оврядування, з питань освіти, наявності у кандидата наукового
ступеня, вченого звання.
2.58. Здійсню є заходи, спрямовані на підтримку та розвиток молодіж них
гром адських і студентських організацій, наукових та освітніх гром адських
о б ’єднань.
2.59. Забезпечує захист персональних даних.
2.60. Здійсню є інші передбачені законодавством повноваж ення.
III. Пра ва
1. У правління має право:
1.1. О держ увати в установленому законодавством порядку від інш их
структурних підрозділів обласної держ авної адміністрації, органів місцевого
сам оврядування, підприємств, установ та організацій незалеж но від форми
власності та їх посадових осіб інформацію , докум енти і матеріали, необхідні
для виконання покладених на нього завдань.
1.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих
питань спеціалістів, фахівців інш их структурних підрозділів обласної
держ авної адм іністрації, підприємств, установ та організацій (за погодж енням з
їх керівникам и), представників громадських о б ’єднань (за згодою ); укладати в
установленом у порядку угоди про співпрацю , встановлю вати прямі зв ’язки з
управлінням и, навчальними закладами і науковим и установам и зарубіж них
країн, між народним и організаціями, фондами тощо.
1.3.
В носити
в
установленом у
порядку
пропозиції
стосовно
удосконалення роботи обласної держ авної адм іністрації у відповідній галузі.
1.4. К ористуватись в установленом у порядку інф ормаційним и базами
органів виконавчої влади, системами з в ’язку і комунікацій, мережами
спеціального з в ’язку та інш ими технічними засобами; організовувати випуск
видань інф ормаційного та науково-методичного характеру як друкованих, так і
радіотелевізійних та електронних.
1.5. С кликати в установленому порядку наради, проводити семінари та
конф еренції з питань, що належ ать до його компетенції.
1.6. За дорученням голови обласної держ авної адм іністрації утворю вати
координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного
супроводу виконання держ авних цільових програм і проектів, залучати (з
укладанням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях
(групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і
складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного,
інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу області.
1.7. Створю вати авторські колективи для підготовки регіональних
посібників і за погодж енням з М іністерством освіти і науки України
впровадж увати їх у практику.
1.8. П редставляти в установленом у порядку свої інтереси в судових
органах під час розгляду спірних питань, що належ ать до його компетенції.
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1.9.
П роводити в меж ах своїх повноваж ень перевірки з пи
додерж ання підпорядкованими закладами (установам и) норм бю джетного
законодавства, законодавства про бухгалтерський облік та ф інансову звітність в
У країні, норм ативно-правових актів з питань охорони праці, цивільного
захисту, пож еж ної безпеки та безпеки життєдіяльності.
IV. Взаємодія з іншими органами влади
У правління в установленом у законодавством порядку та у меж ах
повноваж ень взаємодіє з інш ими структурним и підрозділам и обласної
держ авної адм іністрації та її апарату, органами місцевого самоврядування,
територіальним и органами міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення
умов для провадж ення послідовної та узгодж еної діяльності щодо строків,
періодичності одерж ання і передачі інформації, необхідної для належ ного
виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
V. О рганізаційно-розпорядча діяльність
1. У правління очолю є начальник, якого призначає на посаду і звільняє з
посади голова обласної держ авної адм іністрації згідно із законодавством про
держ авну служ бу за погодж енням з відповідними міністерствам и в
установленом у законодавством порядку.
2. Н ачальник У правління:
2.1. Здійсню є
керівництво
У правлінням,
несе
персональну
відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє
створенню належ них умов праці в Управлінні.
2.2. П одає на затвердж ення голові обласної держ авної адм іністрації
П олож ення про Управління, його структуру, затвердж ує полож ення про його
структурні підрозділи.
2.3. Затвердж ує посадові інструкції працівників У правління та розподіляє
о б о в’язки між ними.
2.4. П ланує роботу У правління, вносить пропозиції щ одо формування
планів роботи обласної держ авної адміністрації.
2.5. Вж иває заходів до удосконалення організації та підвищ ення
еф ективності роботи У правління.
2.6. Звітує перед головою обласної держ авної адм іністрації про виконання
покладених на У правління завдань та затвердж ених планів роботи.
2.7. В ідповідає за виконання покладених на Управління завдань з
реалізації держ авної політики у сфері освіти, молоді, наукової і науковотехнічної діяльності.
2.8. М ож е входити до складу колегій обласної держ авної адм іністрації
або її структурних підрозділів, М іністерства освіти і науки У країни,
М іністерства молоді та спору України.
2.9. В носить пропозиції щ одо розгляду на засіданнях колегії питань, що
належ ать до компетенції У правління, та розробляє проекти відповідних рішень.
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2.10. М ож е брати участь у засіданнях органів м ісцевого самоврядування.
2.11>. П редставляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими
структурним и підрозділами обласної держ авної адміністрації, з м іністерствами,
інш ими центральним и органами виконавчої влади, органами місцевого
сам оврядування, підприємствами, установам и та організаціями - за дорученням
керівництва обласної держ авної адміністрації.
2.12. С прям овує і координує діяльність місцевих органів управління
освітою та підзвітних установ.
2.13. В идає у меж ах своїх повноваж ень накази, організовує контроль за їх
виконанням. Н акази нормативно-правового характеру, які зачіпаю ть права,
свободи і законні інтереси громадян або маю ть між відом чий характер,
підлягаю ть держ авній реєстрації в Головному територіальному управлінні
ю стиції у Х ерсонській області.
2.14. П одає голові обласної держ авної адм іністрації на затвердж ення
проекти кош торису та ш татного розпису У правління в меж ах визначеної
граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.
2.15. Розпорядж ається кош тами у межах затвердж еного головою обласної
держ авної адм іністрації кош торису Управління.
2.16. Здійсню є добір кадрів.
2.17. О рганізовує роботу з підвищ ення рівня проф есійної компетентності
держ авних служ бовців Управління.
2.18. П одає голові обласної держ авної адм іністрації пропозиції щодо:
- призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченом у
законодавством про держ авну служ бу, держ авних служ бовців У правління,
присвоєння їм рангів, заохочення та притягнення до дисциплінарної
відповідальності;
- прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому
законодавством про працю, працівників У правління, які не є державними
служ бовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
2.19. П огодж ує призначення на посади та звільнення з посад керівників
м ісцевих органів управління освітою .
2.20. П ризначає та звільняє з посади відповідно до чинного законодавства
керівників комунальних загальноосвітніх та позаш кільних навчальних закладів,
інш их структурних підрозділів Управління.
2.21. П роводить особистий прийом громадян з питань, що належать до
повноваж ень У правління.
2.22.
Забезпечує
дотримання
працівниками
У правління
правил
внутріш нього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в
м еж ах своїх повноваж ень збереж ення в У правлінні інф орм ації з обмеженим
доступом.
2.23. Здійсню є інші повноваж ення, визначені чинним законодавством .
3.
Д ля узгодж еного виріш ення питань, що належ ать до компет
У правління, за погодж енням з головою обласної держ авної адміністрації,
в ньому створю ється колегія у складі начальника Управління (голова
колегії),
його
заступників
(за
посадою ),
керівників
структурних
підрозділів У правління, представників структурних підрозділів обласної
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держ авної адміністрації, місцевих органів управління освітою , наукових і
навчальних закладів, організацій і установ.
4. До складу колегії за пропозицією громадських організацій, творчих
спілок, підприєм ств, наукових установ, проф спілкових та інш их організацій
мож уть бути вклю чені їх представники.
5. С клад колегії затвердж ується розпорядж енням голови обласної
держ авної адміністрації.
6. Ріш ення колегії реалізую ться ш ляхом видання відповідного наказу
У правління.
Ріш ення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до
протоколу засідання (без видання наказу).
7. Н ачальник У правління має заступників, які призначаю ться на посаду та
звільняю ться з посади головою обласної держ авної адм іністрації за поданням
начальника У правління.
8. В иходячи з потреб забезпечення належного ф ункціонування закладів та
установ освіти і науки при У правлінні мож уть утворю ватися підрозділи (групи,
творчі лабораторії, видавничі центри, інші підрозділи).
9. Д ля розгляду наукових реком ендацій та пропозицій щ одо визначення
реалізації
основних
напрямів
діяльності
У правління,
обговорення
найваж ливіш их програм і виріш ення інш их питань при У правлінні можуть
утворю ватися молодіж ні, громадські, наукові ради та ком ісії у складі вчених і
висококваліф ікованих спеціалістів.
10. Склад рад і комісій та положення про них затвердж ую ться
розпорядж енням голови обласної держ авної адм іністрації за поданням
начальника Управління.
11. Склад та чисельність відділів, секторів У правління, кількість
працівників у них, необхідних для забезпечення виконання покладених на
У правління завдань, визначає голова обласної держ авної адм іністрації у межах
відповідних бю дж етних призначень.
12. Ш татний розпис, структуру, граничну чисельність, ф онд оплати праці
працівників та кош торис У правління затвердж ує голова обласної держ авної
адм іністрації за пропозиціям и начальника У правління відповідно до Порядку
складання, розгляду, затвердж ення та основних вимог до виконання кош торисів
бю дж етних установ, затвердж еного постановою К абінету М іністрів У країни від
28 лю того 2002 року № 228.
13. У правління є ю ридичною особою публічного права, має самостійнії,:
баланс, рахунки в органах Д ерж авної казначейської служби України, печатк> із
зображ енням Д ерж авного Герба У країни та своїм найменуванням , власні
бланки.

П ерш ий заступник голови
обласної держ авної адм іністрації

