
 

 

ПЕРЕЛІК 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів 

обласної державної адміністрації, які очолюють: 

 

Голова обласної державної адміністрації 

1. Колегія обласної державної адміністрації; 

2. Рада оборони області; 

3. Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій; 

4. Обласна координаційна рада з питань розвитку підприємництва; 

5. Рада іноземних інвесторів у Чернігівській області; 

6. Регіональна комісія з оцінки та забезпечення проведення попереднього 

конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального 

розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку; 

7. Робоча група для напрацювання пропозицій щодо вирішення проблемних 

питань малого та мікробізнесу діяльності відповідної категорії фізичних осіб-

підприємців при Чернігівській обласній державній адміністрації; 

8. Рада територіальних громад Чернігівської області; 

9. Обласна тимчасова комісія з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат; 

10. Обласна робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та 

зайнятості населення; 

11. Робоча група з підготовки пропозицій щодо облаштування державного 

кордону; 

12. Регіональна комісія з реабілітації в Чернігівській області; 

13. Організаційний комітет з підготовки та участі провідних спортсменів 

області в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх 

універсіадах, чемпіонатах світу та Європи; 

14. Робоча група з опрацювання питання щодо будівництва стрілецького 

тиру для відділення кульової стрільби комунального закладу «Обласна дитячо-

юнацька спортивна школа з олімпійських видів» Чернігівської обласної ради; 

15. Обласна редакційна колегія Чернігівського тому енциклопедичного 

видання «Звід пам’яток історії та культури України»; 

16. Обласна редакційна колегія по підготовці «Книги Пам’яті України»; 

17. Обласна редакційна колегія науково-документальної серії книг 

«Реабілітовані історією»; 

18. Штаб з координації роботи щодо протидії екологічним загрозам та 

порушенням вимог природоохоронного законодавства на території області; 
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19. Постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян при 

обласній державній адміністрації; 

20. Комісія з питань виділення в довгострокове тимчасове користування 

лісових ділянок; 

21. Робоча група з опрацювання питань щодо проєктування та будівництва 

Палацу спорту в м. Чернігів; 

22. Робоча група з економічного відновлення Чернігівської області; 

23. Обласний штаб відбудови міста Чернігова; 

24. Обласний координаційний штаб відбудови населених пунктів та 

територій Чернігівської області; 

25. Оперативний штаб з координації дій органів влади, органів місцевого 

самоврядування, військового командування та правоохоронних органів в 

умовах надзвичайного стану у Чернігівській області. 
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Перший заступник голови обласної державної адміністрації 

1. Відомча робоча група з питань ініціювання заходів TAIEX; 

2. Комісія з питань перевірки відповідності паспортів автобусних маршрутів 

регулярних спеціальних перевезень умовам перевезень; 

3. Комісія з питань перевірки відповідності паспортів автобусних маршрутів 

регулярних спеціальних перевезень умовам перевезень; 

4. Робоча група з локалізації та ліквідації вогнищ амброзії полинолистої на 

території області; 

5. Науково-технічна рада з питань інформатизації регіону при Чернігівській 

обласній державній адміністрації; 

6. Міжвідомча робоча група з питань охорони та відтворення водних 

біоресурсів; 

7. Комісія з питань роботи із службовою інформацією в Чернігівській 

обласній державній адміністрації; 

8. Експертна комісія Чернігівської обласної державної адміністрації з 

питань таємниць; 

9. Комісія з перевірки наявності секретних документів та інших 

матеріальних носіїв секретної інформації Чернігівської обласної державної 

адміністрації; 

10. Обласний комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури; 

11. Кадрова комісія з розгляду кандидатур для погодження призначення на 

керівні посади в місцевих державних адміністраціях Чернігівської області. 
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Заступник голови обласної державної адміністрації 

(з питань соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури 

та туризму, фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді, у справах дітей, 

транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства, архівної справи) 

1. Комісія з питань надання дозволу на право користування пільгами з 

оподаткування та надання фінансової допомоги та цільової позики для 

підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю 

обласної державної адміністрації; 

2. Координаційна рада у справах осіб з інвалідністю при обласній державній 

адміністрації; 

3. Комісія з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в 

зоні відчуження в 1986-1990 роках обласної державної адміністрації; 

4. Робоча група з питань гуманітарної допомоги при обласній державній 

адміністрації; 

5. Обласна комісія для розгляду питань, пов’язаних із встановленням 

статусу учасника війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту»; 

6. Комісія з вирішення спірних питань щодо встановлення факту участі 

громадян у ліквідації ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових 

навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та 

проведенні на них регламентних робіт; 

7. Спостережна комісія Чернігівської обласної державної адміністрації; 

8. Комісія з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян; 

9. Робоча група з вирішення та врегулювання проблемних питань при 

створенні та діяльності комунальної установи «Чернігівський обласний Центр 

комплексної реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх 

родин та сімей загиблих» Чернігівської обласної ради; 

10. Комісії із соціальної реабілітації осіб, які постраждали від 

терористичного акту; 

11. Комісія з проведення конкурсів, визначених обласною Програмою 

«Соціальне партнерство» на 2021-2023 роки, затвердженою рішенням 

Чернігівської обласної ради від 26 січня 2021 року №18-2/VІІІ; 

12. Регіональна комісія для формування пропозицій щодо розподілу 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових 

будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа; 

13. Робоча група з моніторингу діяльності закладів соціальної сфери, що 

перебувають в управлінні Чернігівської обласної державної адміністрації; 
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14. Робоча група з питань аналізу стану готовності об’єктів амбулаторій 

загальної практики сімейної медицини до експлуатації; 

15. Організаційний комітет з проведення обласного конкурсу «Благодійник 

року» імені меценатів Тарновських; 

16. Комісія з добору кандидатур членів регіональної комісії з реабілітації в 

Чернігівській області від наукових установ, що здійснюють дослідження у 

сфері історії України ХХ століття, громадських об’єднань, що провадять 

діяльність у сфері дослідження історії України ХХ століття та/або надають 

допомогу громадянам з питань, пов’язаних з реабілітацією жертв репресій 

тоталітарних режимів; 

17. Комісія з присудження обласної премії імені М. Коцюбинського; 

18. Робоча група з підготовки пропозицій щодо занесення пам’ятки 

культурної спадщини – «Культурний ландшафт міста Чернігова» до Списку 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО; 

19. Робоча група з підготовки проекту обласного Плану заходів щодо 

Стратегії сприяння реалізації прав і можливостей осіб, які належать до ромської 

національної меншини, в українському суспільстві на період до 2030 року; 

20. Регіональна рада професійної освіти Чернігівщини; 

21. Робоча група з розроблення проєкту Стратегічного плану розвитку 

системи професійної (професійно-технічної) освіти Чернігівщини на 2022-2027 

роки та Плану заходів з його реалізації на 2022-2024 роки; 

22. Чернігівський обласний штаб з проведення у закладах освіти області 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»); 

23. Міжвідомча рада з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та 

протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми; 

24. Обласна комісія з контролю за станом спортивних споруд та інших 

спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-

видовищних заходів; 

25. Комісія з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення 

та відпочинку Чернігівської області; 

26. Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання при 

обласній державній адміністрації; 

27. Обласна Міжвідомча комісія з питань організації оздоровлення та 

відпочинку дітей; 

28. Комісія з питань обліку майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку 

дітей; 

29. Координаційна рада у справах дітей при обласній державній 

адміністрації; 

30. Обласна міжвідомча робоча група з реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей; 
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31. Комісія з розгляду питань, визначених обласною Програмою із 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

та осіб з їх числа на 2021-2023 роки та розподілу субвенції між бюджетами 

сільських, селищних, міських територіальних громад; 

32. Комісія для встановлення віку дитини, яка залишилась без піклування 

батьків та потребує соціального захисту, при обласній державній адміністрації; 

33. Робоча група для визначення доцільності застосування ультрафіолетових 

бактерицидних рециркуляторів для знезараження повітря в публічних місцях; 

34. Госпітальна рада Чернігівського госпітального округу; 

35. Моніторингова комісія з перевірки медичних закладів щодо їх 

відповідності інклюзії; 

36. Обласна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу; 

37. Обласна робоча група з питань формування, ведення та використання 

страхового фонду документації Чернігівської області; 

38. Резервний склад обласної призовної комісії; 

39. Конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

державної служби категорії «Б» – керівника апарату Чернігівської обласної 

державної адміністрації; 

40. Комісія з перевірки стану військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних у Чернігівській області; 

41. Робоча група з напрацювання пропозицій щодо створення центру 

медичного забезпечення, психологічної реабілітації військовослужбовців та 

ветеранів війни Чернігівської області; 

42. Гуманітарний штаб при Чернігівській обласній військовій адміністрації 

на період дії правового режиму воєнного стану в Україні; 

43. Комісія з розгляду питань розпорядження майном, отриманим 

Чернігівською обласною військовою адміністрацією, для здійснення заходів із 

забезпечення оборони Чернігівської області у зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України та забезпечення захисту цивільного 

населення області в умовах воєнного стану; 

44. Робоча група щодо вивчення перспектив подальшого належного 

функціонування комунального закладу «Історико-археологічний музейний 

комплекс «Древній Любеч». 
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Заступник голови обласної державної адміністрації 

(з питань агропромислового розвитку, цивільного захисту та оборонної 

роботи) 

1. Робоча група з вирішення проблемних питань, пов’язаних з реєстрацією 

податкових накладних (розрахунків коригувань) в Єдиному реєстрі податкових 

накладних, зупиненням, відмовою в їх реєстрації сільськогосподарським 

товаровиробникам (фермерським господарствам тощо) Чернігівської області; 

2. Оперативний штаб з питань захисту прав землевласників та 

представників аграрного бізнесу; 

3. Координаційна рада зі здійснення шефства над військовими частинами; 

4. Обласна призовна комісія; 

5. Обласна комісія з питань забезпечення прав мешканців гуртожитків на 

житло; 

6. Комісія з проведення щорічного обласного огляду-конкурсу «Населений 

пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку»; 

7. Регіональна рада з питань створення та забезпечення функціонування 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків; 

8. Міжвідомча робоча група з питань функціонування ринку автомобільних 

пасажирських перевезень; 

9. Координаційної ради облдержадміністрації з питань організації 

пасажирських автоперевезень в області; 

10. Конкурсний комітет з підготовки та проведення конкурсу на автобусних 

маршрутах загального користування, які не виходять за межі області 

(внутрішньообласні маршрути), обласної державної адміністрації; 

11. Робоча група з вирішення питань щодо об’єктів природно-заповідного 

фонду уздовж лінії державного кордону на суші шириною 30-50 метрів; 

12. Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Чернігівській 

обласній державній адміністрації; 

13. Комісія щодо відбору проєктів для реалізації заходів, передбачених 

обласною Програмою «Питна вода Чернігівської області на 2022-2026 роки», 

затвердженої рішенням шостої сесії Чернігівської обласної ради восьмого 

скликання від 22 жовтня 2021 року № 4-6/VІІІ; 

14. Оперативний штаб з питань підготовки і роботи об’єктів підприємств 

житлово-комунального господарства та закладів бюджетної сфери області до 

роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року; 

15. Комісія з моніторингу облаштування укриттів та бомбосховищ у місті 

Чернігові; 

16. Тимчасова територіальна комісія з питань узгодження заборгованості з 

різниці в тарифах; 
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17. Робоча група з питань з питань відновлення єдиного майнового 

комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська 

ТЕЦ»; 

18. Обласна комісія з питань евакуації; 

19. Обласна комісія з питань упорядкування обліку юридичних осіб права 

державної власності; 

20. Робоча група з питань управління та розпорядження об’єктами державної 

власності; 

21. Робоча група з ліквідації нелегального обігу та нелегальної торгівлі 

нафтопродуктами на території Чернігівської області; 

22. Територіальна тристороння соціально-економічна рада; 

23. Комісія з питань часткового відшкодування витрат підприємств на участь 

у виставково-ярмаркових заходах на національному та міжнародному рівнях; 

24. Комісія з питань моніторингу довкілля Чернігівської області; 

25. Обласна постійно діюча комісія з питань поводження з безхазяйними 

відходами; 

26. Робоча група з розвитку заповідної справи в області; 

27. Робоча група з розробки проекту Регіонального плану управління відходами 

Чернігівської області; 

28. Обласна комісія з питань здійснення державного моніторингу в галузі 

охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря; 

29. Обласна комісія з питань управління водними ресурсами та розвитку 

водного господарства; 

30. Обласна робоча група для прийняття рішень щодо розподілу коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення 

комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад. 
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Керівник апарату обласної державної адміністрації 

1. Конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття посад державної 

служби категорії «Б» Чернігівської обласної державної адміністрації; 

2. Комісія з питань нагородження державними нагородами при 

облдержадміністрації; 

3. Комісія з питань нагородження відзнаками обласної державної 

адміністрації; 

4. Комісія для проведення випробування комплексної системи захисту 

інформації автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи 

«Державний реєстр виборців» у відділі адміністрування Державного реєстру 

виборців апарату обласної державної адміністрації; 

5. Робоча група з проведення у 2021 році оцінки ефективності здійснення 

окремими органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, 

визначених законами України, актами Президента України, постановами 

Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів 

України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра 

України, розпорядженнями і дорученнями голови обласної державної 

адміністрації; 

6. Постійно діюча комісія із соціального страхування апарату Чернігівської 

обласної державної адміністрації; 

7. Комісія для внутрішнього переміщення, введення в експлуатацію, оцінки, 

списання основних засобів та інших матеріальних цінностей, облік яких 

здійснюється відділом фінансового забезпечення апарату обласної державної 

адміністрації; 

8. Експертна комісія апарату обласної державної адміністрації; 

9. Робоча група з питань формування бюджетних запитів, пропозицій до 

проєкту рішення обласної ради про бюджет на відповідний рік; 

10. Класифікаційний комітет Чернігівської обласної державної адміністрації. 
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Представники громадськості та інші об’єднання громадян 

1. Регіональна рада підприємців; 

2. Громадська рада при Чернігівській обласній державній адміністрації; 

3. Регіональна комісія з реабілітації в Чернігівській області; 

4. Консультативна рада у справах ветеранів війни та сімей загиблих 

(померлих) захисників України при голові Чернігівської обласної 

державної адміністрації; 

5. Штаб волонтерів Чернігівської області; 

6. Молодіжна рада при Чернігівській обласній державній адміністрації. 


