
 
  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

 
 
від 

 
14.01. 

 
20 

 
21 

 
р. 

        
        м. Запоріжжя                                     

 
№ 

 
26 

 
 
 
 
Про граничну штатну 
чисельність працівників  
районних державних  
адміністрацій 
 
 

Відповідно до статей 5 і 6 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації, керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України                
від 16.12.2020 № 1635-р «Про реорганізацію та утворення районних 
державних адміністрацій», постановою Кабінету Міністрів України                 
від 03.11.2019 № 926 «Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо 
утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також 
правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних державних 
адміністрацій, що припиняються», постановою Кабінету Міністрів України                 
від 25.03.2014 № 91 «Деякі питання діяльності місцевих державних 
адміністрацій», зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів 
України від 28.12.2020 № 1345 «Про внесення змін у додаток до постанови 
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 91», у межах фонду 
оплати праці і видатків на утримання, встановлених для районних державних 
адміністрацій області, з метою оптимізації структури та штатних розписів 
районних державних адміністрацій області, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 
1. Затвердити з 01.04.2021 граничну штатну чисельність працівників 

районних державних адміністрацій Запорізької області, до яких 
приєднуються райдержадміністрації ліквідованих районів (додається). 

 
2. Голів районних державних адміністрацій, до яких приєднуються                         

райдержадміністрації ліквідованих районів: 
1) затвердити у тижневий строк граничну штатну чисельність 

працівників районних державних адміністрацій у межах чисельності, 
установленої цим розпорядженням; 
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2) забезпечити внесення в установленому порядку відповідних змін до 
штатних розписів районних державних адміністрацій.  

 
3. Департамент фінансів обласної державної адміністрації при 

визначенні обсягів фондів оплати праці працівників і видатків на утримання 
районних державних адміністрацій врахувати зміни, зазначені в пункті 1 
цього розпорядження.  

 
4. Визнати розпорядження голови обласної державної адміністрації             

від 28.10.2020 № 479 «Про зміну граничної штатної чисельності працівників 
районних державних адміністрацій» таким, що втратило чинність,                         
з 01.04.2021. 

 
 5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 
апарату обласної державної адміністрації  Зінаїду Бойко. 

 
 

Голова                          Олександр СТАРУХ                                           
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