
 

   

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 

20.12.2019                       м. Запоріжжя                                                 № 655 
 
 
Про заходи щодо ліквідації  
Департаменту екології та  
природних ресурсів Запорізької  
обласної  державної  
адміністрації  
 

Керуючись статтями 5, 6 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтею 6 Закону України «Про державну службу», постановами 
Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 № 91 «Про деякі питання діяльності 
місцевих державних адміністрацій», 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», від 12.03.2005 № 179 «Про упорядкування  
структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних 
підрозділів та місцевих державних адміністрацій» зі змінами, відповідно до 
Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та 
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.11.2019 № 588 
«Про зміну штатної чисельності структурних підрозділів обласної державної 
адміністрації», 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:  
 

1. Утворити комісію з питань ліквідації Департаменту екології та 
природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації (далі – 
комісія). 

2. Затвердити склад комісії (додається). 

3. Установити двомісячний строк для висування кредиторами вимог до 
Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної 
адміністрації з дати публікації на вебсайті облдержадміністрації повідомлень 
щодо прийняття рішення про припинення юридичної особи, зазначеної у п. 5 
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.11.2019 № 588 
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«Про зміну штатної чисельності структурних підрозділів обласної державної 
адміністрації». 

4. Призначити голову комісії уповноваженим представником від обласної 
державної адміністрації й відповідальною особою за здійснення з державним 
реєстратором заходів щодо ліквідації юридичної особи – Департаменту екології 
та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації, подання 
документів, необхідних для внесення до Єдиного державного реєстру 
відповідних записів, та надати йому право підписання платіжних та інших 
розрахункових документів, розпорядження рахунками. 

5. Голову комісії забезпечити:  
1) розробку, затвердження та здійснення передбачених чинним 

законодавством організаційних заходів з ліквідації Департаменту екології та 
природних ресурсів  Запорізької обласної державної адміністрації; 

2) публікацію оголошення в спеціалізованому друкованому засобі масової 
інформації на вебсайті обласної державної адміністрації інформації про 
ліквідацію Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької обласної 
державної адміністрації та передачу відповідних функцій до Департаменту 
агропромислового розвитку та захисту довкілля  облдержадміністрації; 

3) розробку та подання у встановленому порядку на розгляд голові 
обласної державної адміністрації проєктів розпоряджень: 

про внесення необхідних змін до чинних розпоряджень голови 
облдержадміністрації, у зв’язку з виданням цього розпорядження та 
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.11.2019 № 588 
«Про зміну штатної чисельності структурних підрозділів обласної державної 
адміністрації»; 

про передачу рухомого майна та показників балансу Департаменту 
екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації; 

про затвердження ліквідаційного балансу Департаменту екології та 
природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації; 

4) упорядкування документів Департаменту екології та природних 
ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації до 31.01.2020; 

5) підготовку та подання на розгляд експертно-перевірній комісії 
Державного архіву Запорізької області історичних довідок, описів справ, актів 
про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного 
архівного фонду; 

6) передачу за описами та актами справ, внесених до Національного 
архівного фонду, в упорядкованому стані до Державного архіву Запорізької 
області; 

7) передачу за описами й актами в упорядкованому стані архівних справ з 
основної діяльності, строки тимчасового зберігання яких ще не закінчилися, та 
документів з особового складу Департаменту екології та природних ресурсів 
Запорізької обласної державної адміністрації до Департаменту 
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агропромислового розвитку та захисту довкілля Запорізької обласної державної 
адміністрації, відповідно до передачі функцій; 

8) одержання від Державного архіву Запорізької області довідки про 
прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому 
зберіганню, від Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької 
обласної державної адміністрації до Державного архіву Запорізької області та 
до Департаменту агропромислового розвитку та захисту довкілля Запорізької 
обласної державної адміністрації; 

9) вивільнення та працевлаштування в установленому законодавством 
порядку працівників Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької 
обласної державної адміністрації, яке ліквідується; 

10) подання заступнику голови обласної державної адміністрації, який 
координує діяльність Департаменту екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації, яке ліквідується: 

щотижневих звітів про виконання заходів з ліквідації Департаменту 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації; 

підтверджувальних документів про виключення Департаменту екології та 
природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації з Єдиного 
державного реєстру підприємств та організацій України; 

передавальних та інвентаризаційних актів на затвердження. 

6. Керівника структурного підрозділу обласної державної адміністрації, 
що перейменовується згідно з пунктом 4 розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 28.11.2019 № 588 «Про зміну штатної чисельності 
структурних підрозділів обласної державної адміністрації», прийняти за 
описами і актами рухоме майно, показники балансу та службову документацію 
в упорядкованому стані від Департаменту екології та природних ресурсів 
Запорізької обласної державної адміністрації, яке ліквідується.  

7. Передати функції Департаменту екології та природних ресурсів 
Запорізької обласної державної адміністрації до Департаменту 
агропромислового розвитку та захисту довкілля Запорізької обласної державної 
адміністрації. 

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови облдержадміністрації Марину Кудерчук.  

 

  
Перший заступник голова        Іван ФЕДОРОВ  
     
 
 
 


