
 
 

 
  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 
 
від 

 
10.09. 

 
20 

 
21 

 
р. 

        
        м. Запоріжжя                                     

 
№ 

 
609 

 
 
 
Про зміни у структурі та  
штатному розписі апарату 
облдержадміністрації 
 
 

Відповідно до статей 5, 6 і 44 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статті 6 Закону України «Про державну службу», Закону 
України від 09.11.2017 № 2190-VIII «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо окремих питань проходження державної служби», керуючись 
постановами Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 № 91 «Про деякі 
питання діяльності місцевих державних адміністрацій», від 20.01.2016 № 29 
«Про кількість посад заступників голів 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», від 24.12.2019 № 1112 «Про умови оплати праці 
працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України 
«Про державну службу»», зі змінами та доповненнями, у межах граничної 
штатної чисельності працівників, фонду оплати праці і видатків на 
утримання, встановлених для Запорізької обласної державної адміністрації,   
з метою оптимізації штатного розпису апарату обласної державної 
адміністрації, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 
1. Вивести    з    15.09.2021   зі     штатного    розпису  апарату   обласної 

державної адміністрації: 
     посаду головного   спеціаліста   сектору моніторингу та    аналітичної 

роботи   організаційного  відділу  апарату  обласної   державної   
адміністрації;  

  посаду інспектора II категорії відділу господарського забезпечення 
апарату обласної   державної   адміністрації; 

 



  
    посаду провідного інспектора загального відділу апарату обласної   

державної   адміністрації 
 
2. Ввести з 15.09.2021 до штатного розпису апарату обласної державної 

адміністрації:  
 посаду  інспектора II  категорії сектору  моніторингу та    аналітичної 

роботи   організаційного  відділу  апарату  обласної   державної   
адміністрації;  
        посаду радника голови обласної   державної   адміністрації 
патронатної служби апарату  обласної   державної   адміністрації;  

   посаду головного спеціаліста загального відділу апарату обласної   
державної   адміністрації. 

 
 

3. Відділ фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації внести 
відповідні зміни до штатного розпису апарату обласної державної 
адміністрації та забезпечити його затвердження в установленому порядку.  

 
4. Затвердити структуру апарату Запорізької обласної державної 

адміністрації та штатну чисельність працівників його структурних 
підрозділів з 15.09.2021 (додається). 
 

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


