
 

УКРАЇНА 
 
 

Ч Е Р Н І Г І В С Ь К А  О Б Л А С Н А  Р А Д А  

/ТРЕТЯ СЕСІЯ ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО СКЛИКАННЯ/ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

від 16 вересня 1998 р. 

Про делегування повноважень 

обласній державній адміністрації  

 

На підставі ст.44 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” Чернігівська обласна рада в и р і ш и л а :  

1. Делегувати обласній державній адміністрації такі повноваження: 

1. підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм 

соціально - економічного та культурного розвитку області,цільових програм з 

інших питань, проектів рішень, інших матеріалів з питань, передбачених цим 

рішенням; забезпечення виконання рішень ради; 

2. підготовка пропозицій до програм соціально – економічного та 

культурного розвитку області та загальнодержавних програм  економічного, 

науково-технічного, соціального та культурного розвитку України; 

3. забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку 

області, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів; 

4. підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади 

фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України 

за Погодженням з постійною комісією ради з питань бюджету; 

5. сприяння інвестиційній діяльності на території області; 

6) об’єднайн на до: овірних засадах коштів підприємств, установ та 

організацій, розташованих на території області, і населення, а також бюджетних 

коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових 

засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого 

значеним та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища; 

7) залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, 

установ та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в 

обслуговуванні населення області, координація цієї роботи; 

8) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського 

транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовь 



транзитного пасажирського транспорту; 

9) підготовка питань про визначення у встановленому законом 

порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних 

потреб, визначених містобудівною документацією; 

10) організація охорони, реставрації, використання пам’яток історії 

та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та 

садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення; і 

11) підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних 

програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що 

затверджуються сільськими, селищними, міськими радами; 

12) видача відповідно до законодавства забудовникам архітектурно- 

планувальних завдань та технічних умов на проектування, будівництво, 

реконструкцію будинків і споруд, благоустрій територій та надання дозволу на 

проведення цих робіт; 

13) забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх 

видів освіти, охорони здоров’я, культури,'.фізичної культури і |спорту, туризму; 

сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-

культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел роботі творчих 

спілок, національно-культурних товариств, асоціацій; інших громадських та 

неприбуткових організацій, які діють у сфері; І освіти, охорони здоров’я, 

культури, фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді; 

14) підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо 

організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого 

значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення 

пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та 

інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або:Наукову 

цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються законом; 

15) здійснення необхідних заходів щодо ліквідації наслідків 

екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, епізоотій, інших 

надзвичайних ситуацій, інформування про них населення, залучення в 

установленому законом порядку до1 цих робіт підприємств, установ та 

організацій, а також населення; 

16) координація на території області діяльності місцевих 

землевпорядних органів; 

17) визначення відповідно до закону розміру відрахувань під-

приємствами, установами та організаціями, що надходять на розвиток шляхів 

загального користування в області; 

18) погодження у випадках, передбачених законом, з відповідними 

сільськими, селищними, міськими радами питань щодо розподілу коштів за 

використання природних ресурсів, які надходять до фондів охорони 

навколишнього природного середовища; 



19) підготовка проектів рішень про віднесення лісів до категорії 

захисності, а також про поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку, 

передбачених законом; 

20) прийняття у встановленому законом порядку рішень про заборону 

використання окремих природних ресурсів загального користування; 

21) визначення відповідно до законодавства режиму використання 

територій рекреаційних зон; 

22) затвердження для підприємств, установ та організацій, розташованих 

на території області, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у довкілля 

та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законом. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на відповідні постійні 

депутатські комісії обласної ради. 

Голова обласної ради  П.Д.Шаповал 


