
Перший заступник голови обласної державної адміністрації 

 

Згідно зі статтею 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” у 

разі відсутності голови обласної державної адміністрації виконує його функції та 

повноваження. 

Координує діяльність заступників голови та керівника апарату обласної 

державної адміністрації. 

Вирішує такі питання: реалізації повноважень облдержадміністрації у сфері 

здійснення державної економічної політики, забезпечення комплексного 

соціально-економічного розвитку області, планування та обліку, управління 

майном, фінансами, приватизації і роздержавлення, сприяння розвитку 

промисловості, підприємництва, торговельного та побутового обслуговування 

населення, залучення внутрішніх інвестицій, сприяння розвитку підприємств 

різних форм власності та господарювання, реалізації державної політики  щодо 

запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації наслідків аварій і стихійних 

явищ. 

Організовує роботу з розроблення та реалізації: 

заходів щодо здійснення економічних реформ, виконання актів із питань 

державної економічної політики; 

програм, перспективних планів і прогнозів регіонального соціально- 

економічного та культурного розвитку області; 

обласного бюджету; 

показників і пропозицій до проєкту Державного бюджету України; 

пропозицій щодо зростання експортного потенціалу області, стимулювання 

виробництва імпортозамінної продукції; 

програм приватизації державного та комунального майна на території області;  

заходів щодо стабілізації роботи та нарощування обсягів виробництва 

промисловими підприємствами області; 

заходів щодо сприяння розвитку та підтримки підприємництва; 

заходів щодо здійснення державної політики у сфері торгівлі, побутового 

обслуговування населення, вдосконалення мережі підприємств торгівлі, 

громадського харчування, побутового обслуговування; 

заходів стосовно забезпечення своєчасності сплати податків, внесення інших 

обов’язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів; 

заходів щодо дотримання законодавства про боротьбу з корупцією, контролює 

його виконання в межах своїх повноважень. 

Сприяє формуванню економічних і організаційних механізмів переведення 

підприємств, установ і організацій на роботу в умовах ринкових відносин, 

реалізації державної політики у питаннях реформування власності, розвитку і 

підтримки підприємництва в області. 

Координує забезпечення розвитку виробництва товарів народного 

споживання, торгівлі та споживчої кооперації, платних послуг. 



Здійснює заходи щодо захисту прав споживачів та контролю за якістю і 

безпечністю продуктів харчування. 

Забезпечує реалізацію державної політики щодо сприяння розвитку малого 

бізнесу, надання допомоги підприємцям, які займаються розробленням та 

впровадженням інноваційних проєктів. 

Координує діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування області та їх посадових осіб з питань здійснення економічної 

реформи, комплексного розвитку районів, міст і селищ, проведення державної 

політики в галузі ціноутворення, торгівлі, побутового обслуговування населення. 

Координує розміщення на території області нових підприємств і об’єктів 

інфраструктури всіх форм власності. 

Сприяє реалізації науково-технічних програм, впровадженню нових 

технологій і підвищенню технічного рівня виробництва, якості продукції, 

створенню інноваційних центрів і технопарків. 

Здійснює співпрацю із правоохоронними органами (у межах доручень голови 

облдержадміністрації). 

Забезпечує здійснення моніторингу введених в експлуатацію соціально 

значущих та незавершених будівництвом об’єктів, проєктування та будівництва 

об’єктів у рамках реалізації проєктів державного значення. 

Забезпечує реалізацію державної політики з виконання завдань цивільного 

захисту, безпеки життєдіяльності населення, запобігання надзвичайним ситуаціям 

та усунення їх наслідків. 

Організовує роботу щодо ліквідації екологічних наслідків аварій, залучення до 

цих робіт підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності (у 

межах повноважень). 

Координує і контролює роботу щодо організації виставок товарів 

Тернопільщини (у межах повноважень). 

Співпрацює з обласною радою профспілок і галузевими профспілковими 

об’єднаннями (у межах повноважень). 

Координує роботу райдержадміністрацій та виконкомів органів місцевого 

самоврядування області та їх посадових осіб з питань, що відносяться до його 

повноважень. 

Організовує контроль за станом санітарного й епідемічного благополуччя 

населення, додержанням державних санітарних норм і правил, координує заходи 

щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації. 

Забезпечує реалізацію державної політики в галузі інноваційної діяльності й 

інтелектуальної власності. 

За дорученням або у разі відсутності голови обласної державної адміністрації: 

представляє обласну державну адміністрацію у відносинах з іншими 

державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями як в Україні, так і за її межами, а також укладає та 

підписує від імені облдержадміністрації фінансові документи та цивільно- правові,  

господарські договори і угоди; 



підписує і подає заяви, позовні заяви, клопотання, заперечення, відзиви на 

позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, має право змінювати підстави та/або 

предмет позову, збільшувати розмір позовних вимог; 

представляє інтереси Тернопільської обласної державної адміністрації 

відповідно до закону, положення, трудового договору (контракту) 

(самопредставництво юридичної особи, суб’єкта владних повноважень) в усіх 

органах судової влади та державних установах з усіма правами, які надано законом 

позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі правом на відмову від позову і 

зменшення розміру позовних вимог, визнання позову повністю або частково та 

укладення мирової угоди. 

У ході роботи використовує відомості про заходи мобілізаційної підготовки 

або мобілізаційного плану галузей національної економіки стосовно забезпечення 

життєдіяльності населення на особливий період, що становлять державну 

таємницю. 

Вивчає і вносить на розгляд голови облдержадміністрації пропозиції з питань 

добору керівних кадрів підвідомчих галузей (у межах повноважень). 

Контролює виконання документів відповідно до розподілу обов’язків. 

Виконує інші функції відповідно до нормативно-правових актів, регламенту 

облдержадміністрації, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації. 

Координує і контролює діяльність: 

юридичного управління апарату облдержадміністрації (у межах доручень 

голови); 

сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату 

облдержадміністрації (в межах доручень голови); 

департаменту фінансів облдержадміністрації (у межах доручень голови); 

департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації ; 

управління капітального будівництва облдержадміністрації; 

департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та 

взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації. 

Взаємодіє та сприяє діяльності: 

комерційних банків у області; 

регіональної ради підприємців при обласній державній адміністрації; 

підприємств торгівлі та побуту. 

Координує діяльність облдержадміністрації з такими територіальними 

органами, структурними підрозділами міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади, обласними організаціями та установами : 

Головним управлінням статистики в області; 

Регіональним відділення Фонду державного майна України по Івано- 

Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях (у межах доручень голови); 

Головним управлінням Державної казначейської служби України  в області (у 

межах доручень голови); 

Головним управлінням Державної податкової служби в області (у межах 

доручень голови); 



Тернопільським обласним територіальним відділенням Антимонопольного 

комітету України (у межах доручень голови); 

обласним управлінням акціонерного товариства „Державний ощадний банк 

України”; 

філією акціонерного товариства „Державний експортно-імпортний банк 

України”; 

філією акціонерного товариства комерційний банк  „Приватбанк”; 

обласним управлінням публічного акціонерного товариства акціонерного 

банку „Укргазбанк”; 

Головним управлінням Держпродспоживслужби в області (у межах доручень 

голови); 

Південно-Західним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції у 

Тернопільській області Південно-Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) (у межах доручень голови); 

Головним управлінням Національної поліції в області (у межах доручень 

голови); 

Управлінням Служби безпеки України в області (у межах доручень голови); 

Територіальним управлінням Державної судової адміністрації в області (у 

межах доручень голови); 

прокуратурою області (у межах доручень голови); 

обласним військовим комісаріатом (у межах доручень голови); 

підрозділами Збройних сил України, розміщеними на території області (у 

межах доручень голови). 

Управлінням Державної міграційної служби України в області (у межах 

доручень голови); 

Управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області (у 

межах доручень голови); 

Сектором у Тернопільській області Державного агентства водних ресурсів 

України (в межах доручень голови); 

Державним підприємством „Тернопільський науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології та сертифікації” (у межах повноважень). 

Координує та контролює діяльність державної установи „Госпрозрахункова 

група Тернопільської обласної державної адміністрації”. 

Забезпечує в межах повноважень через структурні підрозділи 

облдержадміністрації координацію діяльності підприємств, установ та 

організацій області: 

промисловості; 

економіки. 
 


