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Положення 
про колегію при головному управлінні економіки 

обласної державної адміністрації 
 

1. Загальні засади 
 
 1.1. Відповідно до пункту 9 Положення про головне управління 
економіки обласної державної адміністрації, що затверджено 
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 21.09.2005 № 
328, утворюється колегія при головному управлінні економіки, яка є 
консультативно-дорадчим постійно діючим органом. 
 
 1.2. Колегія утворюється з метою підготовки і розгляду оптимальних 
варіантів рішень з питань, віднесених до компетенції головного управління 
економіки облдержадміністрації, а також для проведення кваліфікованих 
консультацій при прийнятті рішень щодо сприяння комплексному соціально-
економічному розвитку області, вдосконаленню розміщення продуктивних 
сил, впровадження державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності. 
  
 1.3. Головними завданнями колегії є вироблення рекомендацій для 
прийняття рішень щодо організації виконання актів законодавчої та 
виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації, розробки та 
виконання регіональних, галузевих, екологічних та інших програм з питань 
економічного і соціального розвитку. 
 
 1.4. Положення про колегію при головному управлінні економіки 
затверджує голова обласної державної адміністрації. 
 

2. Структура колегії 
 
 2.1. Очолює колегію голова в особі начальника головного управління 
економіки обласної державної адміністрації. 
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 2.2. До складу колегії входять перший заступник, заступники 
начальника головного управління – начальники управлінь головного 
управління економіки, начальники відділів. До складу колегії можуть входити 
керівники інших головних управлінь та управлінь облдержадміністрації. 
 
 2.3. Склад колегії затверджує голова облдержадміністрації за поданням 
начальника головного управління економіки облдержадміністрації. 
 

3. Організація роботи 
 
 3.1. Основною формою роботи колегії є засідання, які проводяться 
відповідно до плану роботи колегії або скликаються начальником головного  
управління економіки облдержадміністрації за потребою. 
 
 3.2. Засідання колегії можуть проводитись в повному і неповному 
складі, однак не менш ніж 2/3 її складу. 
 Необхідність проведення засідань колегії в повному чи неповному 
складі її членів визначається головою колегії залежно від характеру питань, 
які виносяться на розгляд. 
  

3.3. На засідання колегії можуть бути запрошені фахівці, які не входять 
до складу колегії, для участі в розробленні рекомендацій та проведенні 
експертизи щодо відповідних питань. 

 
3.4. Прийняття рішень або схвалення вироблених колегією 

рекомендацій проводиться відкритим голосуванням членів колегії простою 
більшістю голосів. Голос голови колегії при рівному розподілі голосів є 
вирішальним. 

 
3.5. Робота колегії планується на квартал. План роботи колегії 

затверджує голова колегії з урахуванням пропозицій членів колегії. Проект 
плану розглядається та затверджується на засіданні колегії. 

 
3.6. За підсумками засідань колегії складається протокол із зазначенням 

порядкового номера і дати засідання; прізвищ, ініціалів і посад присутніх на 
засіданні членів колегії та запрошених; порядку денного засідання; прізвищ 
та ініціалів членів колегії, які виступали щодо винесених на обговорення 
питань; викладом ухвалених членами колегії рішень і пропозицій. Протокол 
засідання колегії підписує голова колегії.   
 

3.7. З питань, що розглядаються на засіданнях колегії відповідно до 
порядку денного, готуються проекти рішень колегії, наказів головного 
управління економіки, розпоряджень голови облдержадміністрації та інших 
нормативних документів. 
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3.8. Організаційно-технічне забезпечення засідань колегії здійснює 

головне управління економіки облдержадміністрації; функції секретаріату 
колегії покладаються на зведений відділ аналізу, прогнозування та з питань 
адміністративно-територіальної реформи управління аналізу та стратегії  
регіонального розвитку. 

 
 

 
 
Керівник апарату  
облдержадміністрації 

 
Р.В. Дригинич 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


