
 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
06.07.2018 № 345 

 
Про зміну штатної чисельності 
структурних підрозділів 
обласної державної адміністрації 

 
 
Відповідно до статей 5 і 6 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», на виконання постанови Кабінету Міністрів України                 
від 13.06.2018 № 468 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету 
Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 91», керуючись постановами 
Кабінету Міністрів України від 18.04.2012 № 606 «Про затвердження 
рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та 
Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі 
державних адміністрацій» та  від 12.03.2005 № 179 «Про упорядкування 
структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних 
підрозділів та місцевих державних адміністрацій», зі змінами та 
доповненнями, з метою оптимізації граничної штатної чисельності окремих 
структурних підрозділів облдержадміністрації 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 
1. Збільшити з 01.10.2018 граничну штатну чисельність наступних 

структурних підрозділів обласної державної адміністрації: 
1) Департаменту економічного розвитку і торгівлі на 4 одиниці; 
2) Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури  на 12 

одиниць; 
3) Департаменту соціального захисту населення на 2 одиниці; 
4) Департаменту фінансів на 5 одиниць; 
5) Департаменту з питань цивільного захисту населення  на 5 одиниць; 
6) Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва 

на 6 одиниць; 
7) Департаменту культури, туризму, національностей та релігій                   

на 2 одиниці; 
8) Департаменту охорони здоров’я на 2 одиниці; 
9) Департаменту освіти і науки на 3 одиниці; 
10) Департаменту екології та природних ресурсів  на 5 одиниць; 
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11) Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю на 3 одиниці; 
12) Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності 

на 2 одиниці; 
13) Управління містобудування та архітектури на 5 одиниць; 
14) Управління молоді, фізичної культури та спорту на 2 одиниці; 
15) Державного архіву Запорізької області на 1 одиницю; 
16) Відділу внутрішнього аудиту на 1 одиницю. 
 

2. Затвердити перелік структурних підрозділів Запорізької обласної 
державної адміністрації, граничну штатну чисельність їх працівників, 
максимальну кількість управлінь і відділів у їх структурі та чисельність 
заступників керівників структурних підрозділів Запорізької обласної 
державної адміністрації згідно з додатками 1 і 2 до цього розпорядження, які 
вводяться з 01.10.2018. 

 

3. Керівників структурних підрозділів обласної державної 
адміністрації, зазначених у пункті 1 цього розпорядження,  внести до 
10.09.2018 відповідні зміни до структури та штатних розписів відповідних 
структурних підрозділів облдержадміністрації. 

При  формуванні структури, штатного розпису структурних підрозділів 
облдержадміністрації виходити з вимог, що: 

1) у складі департаменту повинно бути не менше 2 управлінь. 
Департамент очолює директор; 

2) штатна чисельність самостійного управління має бути не менше                      
11 одиниць і до його складу входять не менше 2 відділів. Управління очолює 
начальник; 

3) самостійний відділ утворюється зі штатною чисельністю не менше                
5 одиниць. Відділ очолює начальник; 

4) штатна чисельність відділу у складі самостійного управління 
повинна бути не менше 5 одиниць; 

5) штатна чисельність відділу у складі управління, що входить до  
складу департаменту, повинна бути не меншою 4 одиниць; 

6) самостійний сектор утворюється зі штатною чисельністю не менше    
2 одиниць. Сектор очолює завідувач; 

7) у складі департаменту, управління та самостійного відділу може 
утворюватися сектор з штатною чисельністю не менше 2 одиниць. Такі 
сектори у складі департаменту та управління утворюються понад нормативну 
кількість відділів, а в складі самостійного відділу - понад мінімальну штатну 
чисельність самостійного відділу;  

8) директор департаменту, штатна чисельність якого не перевищує                    
32 одиниці, може мати не більше двох заступників – начальників управлінь.              
У  разі,  коли  штатна  чисельність  департаменту  становить понад 32 одиниці,  
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директор департаменту може мати не більше трьох заступників, у тому числі 
одного заступника, який не очолює управління; 

9) начальник управління, штатна чисельність якого не перевищує                 
13 одиниць, може мати одного заступника - начальника відділу. У разі, коли 
штатна чисельність управління становить понад 13 одиниць, начальник 
управління може мати не більше двох заступників – начальників відділів. 
Управління може бути самостійним або входити до складу департаменту; 

10) начальник відділу (як самостійного, так і у складі управління чи 
департаменту) може мати не більше одного заступника. Така посада може 
вводитися у разі, коли штатна чисельність у відділі не менше як 5 одиниць. 

 
Кількість посад державної служби категорії "Б" в структурному 

підрозділі  облдержадміністрації повинна становити не більше третини його 
штатної чисельності. 

 

4. Керівників структурних підрозділів обласної державної 
адміністрації, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, забезпечити 
відповідно до чинного законодавства та нормативних актів: 

1) видання наказів щодо переведення працівників на відповідні посади 
та звільнення з посад, що скорочуються в зв’язку зі змінами в структурі та 
штатному розписі;   

2) своєчасне внесення записів до трудових книжок працівників. 
 
5. Департамент фінансів обласної державної адміністрації при 

визначенні обсягів фондів оплати праці працівників і видатків на утримання 
структурних підрозділів облдержадміністрації врахувати зміни, зазначені в 
пунктах 1 і 2 цього розпорядження. 

 
6. Визнати таким, що втратило чинність з 01.10.2018 розпорядження 

голови обласної державної адміністрації від 21.11.2016 № 677 "Про зміну 
штатної чисельності структурних підрозділів обласної державної 
адміністрації" (зі змінами). 

 
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 

апарату обласної державної адміністрації Бойко З.М.    
  

 
 
 
 
Голова          К. БРИЛЬ 
 
 
 
 


