
 
  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
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Про зміну штатної чисельності 
структурних підрозділів 
обласної державної адміністрації 

 
 
Керуючись статтями 5 і 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, з метою оптимізації граничної штатної чисельності окремих 
структурних підрозділів облдержадміністрації, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 
1. Скоротити з 01.10.2020 граничну штатну чисельність таких 

структурних підрозділів обласної державної адміністрації: 
1) Департаменту агропромислового розвитку та захисту довкілля 

обласної державної адміністрації на 8 одиниць; 
2) Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури обласної 

державної адміністрації на 5 одиниць; 
3) Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації             

на 5 одиниць; 
4) Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації             

на 11 одиниць. 
 
2. Перейменувати з 01.10.2020 Департамент агропромислового 

розвитку та захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації на 
Департамент агропромислового розвитку Запорізької обласної державної 
адміністрації.  
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Встановити, що функції перейменованого Департаменту 

агропромислового розвитку та захисту довкілля зберігаються за 
Департаментом агропромислового розвитку Запорізької обласної державної 
адміністрації в частині виконання функцій щодо: 

забезпечення реалізації державної аграрної політики, розроблення та 
виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і 
прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва; 

участі у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого 
розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій регіону 
та об’єднаних територіальних громад Запорізької області; 

організації роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і 
кадрового забезпечення, охорони праці та техніки безпеки; 

сприяння роботі з питань стандартизації та карантинного режиму; 
участі у реалізації державної політики, спрямованої на раціональне 

використання земельних ресурсів, їх захист та відтворення; 
участі у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, 

спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування 
продовольчої безпеки держави; 

інші функції, передбачені положенням про зазначений структурний 
підрозділ облдержадміністрації. 

 
3. Утворити з 01.10.2020 Департамент захисту довкілля Запорізької 

обласної державної адміністрації як юридичну особу публічного права.  
Встановити з 01.10.2020 граничну штатну чисельність працівників 

Департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації у 
кількості 29 штатних одиниць. 

Встановити, що Департаментом захисту довкілля Запорізької обласної 
державної адміністрації здійснюються функції щодо: 

забезпечення реалізації на території області державної політики у сферах 
охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, 
відтворення та охорони природних ресурсів (земля, поверхневі та підземні 
води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ, поводження з 
відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), екологічної 
безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання 
екологічної мережі; 

здійснення регулювання у сферах охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних 
ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, у сфері поводження з відходами 
(крім поводження з радіоактивними відходами), організації, охорони і 
використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, 
формування, збереження та використання екологічної мережі; 

інформування населення шляхом оприлюднення інформації                         
на   офіційному   вебсайті   облдержадміністрації   про   стан   навколишнього  
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природного середовища, оперативне оповіщення про виникнення 
надзвичайних екологічних ситуацій та про хід виконання заходів щодо їх 
ліквідації; 

інші функції, передбачені положенням про зазначений структурний 
підрозділ облдержадміністрації. 

 
4. Доручити Ясинецькому Олександру Вячеславовичу, заступнику 

директора департаменту – начальнику управління розвитку рослинництва та 
сільської місцевості Департаменту агропромислового розвитку та захисту 
довкілля Запорізької обласної державної адміністрації, бути уповноваженим 
представником від Запорізької обласної державної адміністрації та 
відповідальною  особою за здійснення заходів, передбачених чинним 
законодавством, щодо проведення реєстрації Департаменту захисту довкілля  
Запорізької обласної державної адміністрації в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

 
5. 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, що додаються до цього розпорядження, які вводяться 
з 01.10.2020. 

 
6. Керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, 

зазначених у пункті 1 цього розпорядження,  внести до 28.09.2020 відповідні 
зміни до структури та штатних розписів відповідних структурних підрозділів 
облдержадміністрації. 

 
7. Департамент фінансів обласної державної адміністрації при 

визначенні обсягів фондів оплати праці працівників і видатків на утримання 
структурних підрозділів облдержадміністрації врахувати зміни, зазначені в 
пунктах 1-3 цього розпорядження. 

 
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 

апарату обласної державної адміністрації Зінаїду Бойко.    
  

 
 
 
 
 
Голова         Віталій БОГОВІН 
 
 


