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Про структурні підрозділи 
обласної державної  
адміністрації 

 
 

Керуючись статтями 5 і 6 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтею 109 Цивільного кодексу України, статтею 56 
Господарського кодексу України, частиною 4 статті 36 Кодексу законів про 
працю України, 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», 
від 24.12.2019 № 1112 «Про умови оплати праці працівників державних 
органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну 
службу»», зі змінами, з метою оптимізації забезпечення реалізації державної 
політики у галузях промисловості, транспорту та зв’язку,  
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 
1. Утворити з 01.10.2021 Управління транспорту та зв’язку Запорізької 

обласної державної адміністрації як юридичну особу публічного права шляхом 
виділу зі складу обласної державної адміністрації Управління транспорту та 
зв’язку Запорізької обласної державної адміністрації. 

Встановити, що з 01.10.2021 Управління транспорту та зв’язку 
Запорізької обласної державної адміністрації є самостійним структурним 
підрозділом Запорізької обласної державної адміністрації зі статусом 
юридичної особи публічного права. 

Встановити з 01.10.2021 граничну чисельність працівників Управління 
транспорту та зв’язку Запорізької обласної державної адміністрації у кількості 
18 штатних одиниць. 

Встановити, що Управлінням транспорту та зв’язку Запорізької обласної 
державної адміністрації здійснюються функції щодо: 
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забезпечення реалізації державної політики, у тому числі інвестиційної та 
інноваційної, у галузях транспорту (авіаційного, автомобільного, залізничного, 
морського і річкового, міського електричного транспорту), зв’язку, 
забезпечення організації та вдосконалення пасажирських перевезень у межах 
області, підвищення якості надання послуг транспорту і зв’язку, реалізації 
єдиної державної політики у сфері функціонування ринків нафти та 
нафтопродуктів; 

інших функцій, передбачених положенням про зазначений структурний 
підрозділ облдержадміністрації. 

 
2. Утворити з 01.10.2021 Управління стратегічних галузей виробництва 

Запорізької обласної державної адміністрації як юридичну особу публічного 
права шляхом виділу зі складу обласної державної адміністрації Управління 
стратегічних галузей виробництва Запорізької обласної державної 
адміністрації. 

Встановити, що з 01.10.2021 Управління стратегічних галузей 
виробництва Запорізької обласної державної адміністрації є самостійним 
структурним підрозділом Запорізької обласної державної адміністрації зі 
статусом юридичної особи публічного права. 

Встановити з 01.10.2021 граничну чисельність працівників Управління  
стратегічних галузей виробництва Запорізької обласної державної 
адміністрації у кількості 15 штатних одиниць. 

Встановити, що Управлінням стратегічних галузей виробництва  
Запорізької обласної державної адміністрації здійснюються функції щодо: 

забезпечення реалізації державної політики у промисловості області, у 
тому числі інвестиційної, інноваційної, у сфері користування надрами та 
здійснення операцій з металобрухтом, проведення організаційних заходів щодо 
підвищення ефективності діяльності підприємств промисловості; 

інших функцій, передбачених положенням про зазначений структурний 
підрозділ облдержадміністрації. 

 
3. Встановити, що з 01.10.2021 при виділі зі складу обласної державної 

адміністрації Управління транспорту та зв’язку Запорізької обласної 
державної адміністрації працівники вищезазначеного управління зберігають 
посади, які вони займали станом на 30.09.2021 в Управлінні транспорту та 
зв’язку Запорізької обласної державної адміністрації. 

 
4. Встановити, що з 01.10.2021 при виділі зі складу обласної державної 

адміністрації Управління стратегічних галузей виробництва Запорізької 
обласної державної адміністрації працівники вищезазначеного управління 
зберігають посади, які вони займали станом на 30.09.2021 в Управлінні 
стратегічних галузей виробництва Запорізької обласної державної 
адміністрації. 

 
 

 



3 
 

5. Доручити Олександру Власюку, начальнику Управління транспорту та 
зв’язку Запорізької обласної державної адміністрації, бути уповноваженим 
представником від Запорізької обласної державної адміністрації та 
відповідальною особою за здійснення заходів, передбачених чинним 
законодавством, щодо проведення реєстрації Управління транспорту та зв’язку 
Запорізької обласної державної адміністрації в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

 
6. Доручити Євгену Чаплигіну, начальнику Управління  стратегічних 

галузей виробництва Запорізької обласної державної адміністрації, бути 
уповноваженим представником від Запорізької обласної державної 
адміністрації та відповідальною  особою за здійснення заходів, передбачених 
чинним законодавством, щодо проведення реєстрації Управління стратегічних 
галузей виробництва Запорізької обласної державної адміністрації в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань. 

 
7. Визначити, що до Управління транспорту та зв’язку Запорізької 

обласної державної адміністрації відділом управління персоналом апарату 
облдержадміністрації передається кадрова документація, необхідна для 
продовження трудових відносин з працівниками Управління транспорту та 
зв’язку Запорізької обласної державної адміністрації. 

 
8. Визначити, що до Управління стратегічних галузей виробництва 

Запорізької обласної державної адміністрації відділом управління персоналом 
апарату облдержадміністрації передається кадрова документація, необхідна 
для продовження трудових відносин з працівниками Управління стратегічних 
галузей виробництва  Запорізької обласної державної адміністрації. 

 
9. Комісію з ліквідації Департаменту промисловості та розвитку 

інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації в термін не 
пізніше 08.10.2021 передати Управлінню стратегічних галузей виробництва 
Запорізької обласної державної адміністрації за актом майно Департаменту 
промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької  обласної державної 
адміністрації. 

 
10. Визначити, що до Управління стратегічних галузей виробництва 

Запорізької обласної державної адміністрації переходять публічно-правові  та 
адміністративні обов’язки  і функції (публічне правонаступництво), а також 
майнові та фінансові права та обов’язки (майнове правонаступництво) 
Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької  
обласної державної адміністрації. 
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11. 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 01.10.2021. 

 
12. Начальника Управління транспорту та зв’язку Запорізької обласної 

державної адміністрації Олександра Власюка до 30.09.2021 забезпечити 
підготовку проєкту розпорядження голови обласної державної адміністрації 
про затвердження положення про Управління транспорту та зв’язку 
Запорізької обласної державної адміністрації та внесення в установленому 
порядку на затвердження пропозицій щодо структури, штатного розпису 
Управління транспорту та зв’язку Запорізької обласної державної 
адміністрації, які вводяться з 01.10.2021. 

 
13. Начальника Управління стратегічних галузей виробництва Запорізької 

обласної державної адміністрації Євгена Чаплигіна до 30.09.2021 забезпечити 
підготовку проєкту розпорядження голови обласної державної адміністрації 
про затвердження положення про Управління стратегічних галузей 
виробництва Запорізької обласної державної адміністрації та внесення в 
установленому порядку на затвердження пропозицій щодо структури, 
штатного розпису Управління стратегічних галузей виробництва  Запорізької 
обласної державної адміністрації, які вводяться з 01.10.2021. 

 
14. 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, 2 цього розпорядження. 

 
15. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 

апарату обласної державної адміністрації Зінаїду Бойко.    
 

 
 
 
 
 

Голова        Олександр СТАРУХ 
 
 
 


