
 

  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 
 
від 

 
27.09. 

 
20 

 
21 

 
р. 

        
        м. Запоріжжя                                     

 
№ 

 
644 

 
 
 
Про зміну структури та  
штатної чисельності 
структурних підрозділів 
облдержадміністрації 

 
 
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 структури та граничної штатної чисельності 
окремих структурних підрозділів облдержадміністрації, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 

1. Скоротити з 02.11.2021 граничну штатну чисельність таких 
структурних підрозділів обласної державної адміністрації: 

1) Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації на 10 одиниць; 

2) Департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної 
адміністрації на 1 одиницю; 

3) Департаменту фінансів обласної державної адміністрації                   
на 1 одиницю. 
 

2. Збільшити з 02.11.2021 граничну штатну чисельність  Департаменту 
культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної 
державної адміністрації на 6 одиниць. 

 

3. Реорганізувати з 02.11.2021 Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації в 
Управління внутрішньої політики Запорізької обласної державної 
адміністрації. 
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Встановити з 02.11.2021 граничну чисельність працівників Управління 

внутрішньої політики Запорізької обласної державної адміністрації у кількості 
11 штатних одиниць.  

Встановити, що функції реорганізованого Департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної 
адміністрації зберігаються за Управлінням внутрішньої політики Запорізької 
обласної державної адміністрації в частині виконання функцій щодо: 

забезпечення реалізації державної політики у сфері аналізу і 
прогнозування суспільно-політичних процесів,  

створення умов для діяльності інститутів громадянського суспільства в 
області,  

впровадження ефективних механізмів комунікацій між обласною 
державною адміністрацією та інститутами громадянського суспільства; 

інших функцій, передбачених положенням про зазначений структурний 
підрозділ облдержадміністрації. 
 

4. Перейменувати з 02.11.2021 Департамент культури, туризму, 
національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації на 
Департамент культури та інформаційної політики Запорізької обласної 
державної адміністрації.  

 
5. Передати з 02.11.2021 Департаменту культури та інформаційної 

політики Запорізької обласної державної адміністрації повноваження 
Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
Запорізької обласної державної адміністрації щодо забезпечення реалізації 
державної політики в інформаційній та видавничій сферах, у тому числі 
інформаційного забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади, 
забезпечення адміністрування та інформаційного наповнення офіційного 
вебпорталу обласної державної адміністрації. 

Встановити, що до Департаменту культури та інформаційної політики 
Запорізької обласної державної адміністрації переходять права та обов’язки 
Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
Запорізької обласної державної адміністрації в частині виконання  
повноважень щодо забезпечення реалізації державної політики в 
інформаційній та видавничій сферах, у тому числі інформаційного 
забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади, забезпечення 
адміністрування та інформаційного наповнення офіційного вебпорталу 
обласної державної адміністрації, в тому числі повноважень щодо майна, 
майнових прав, юридичних і бюджетних фінансових зобов’язань.  

Встановити, що Департаментом культури та інформаційної політики 
Запорізької обласної державної адміністрації здійснюються функції щодо 
реалізації державної політики у сфері культури і мистецтв, музейної та 
бібліотечної справи, кінематографії, охорони культурної спадщини, державної  
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мовної політики, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав 
національних меншин, що проживають на території Запорізької області. 

 
6. Утворити з 02.11.2021 Відділ туризму та курортів Запорізької обласної 

державної адміністрації як самостійний структурний підрозділ Запорізької 
обласної державної адміністрації без статусу юридичної особи публічного 
права. 

Встановити з 02.11.2021 граничну чисельність працівників Відділу 
туризму та курортів Запорізької обласної державної адміністрації у кількості                
6 штатних одиниць. 

Встановити, що функції Департаменту культури, туризму, 
національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації щодо 
забезпечення реалізації державної політики у сфері туризму та курортів, у тому 
числі створення умов для розвитку туризму та курортів на території області, 
удосконалення туристичної інфраструктури, реалізації міжнародних проєктів у 
сфері туризму та курортів на території області передаються до Відділу туризму 
та курортів Запорізької обласної державної адміністрації.  

Встановити, що Відділом туризму та курортів Запорізької обласної 
державної адміністрації здійснюються функції щодо забезпечення реалізації 
державної політики у сфері туризму та курортів, у тому числі створення умов 
для розвитку туризму та курортів на території області, удосконалення 
туристичної інфраструктури, реалізації міжнародних проєктів у сфері туризму 
та курортів на території області. 
 

7. 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 
реорганізуються та вводяться з 02.11.2021. 

 

8. Директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації Володимира 
Марчука до 01.10.2021 забезпечити попередження державних службовців 
Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
Запорізької обласної державної адміністрації про зміну істотних умов 
державної служби згідно зі статтею 43 Закону України «Про державну 
службу», про  наступне звільнення на підставі пункту 1 частини першої статті 
87 Закону України «Про державну службу», у зв’язку зі скороченням штатної 
чисельності, та пропонування державним службовцям іншої рівнозначної 
посади державної служби або, як виняток, нижчої посади державної служби 
відповідно до професійної підготовки та професійних компетентностей згідно 
з частиною третьою статті 87 Закону України «Про державну службу». 
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9. Директора Департаменту культури, туризму, національностей та 

релігій Запорізької обласної державної адміністрації Владислава Морока        
до 01.10.2021 забезпечити попередження державних службовців 
Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької 
обласної   державної   адміністрації   про   зміну    істотних   умов   державної  
служби згідно зі статтею 43 Закону України «Про державну службу», про 
наступне звільнення на підставі пункту 1 частини першої статті 87 Закону 
України «Про державну службу», у зв’язку зі змінами у штатному розписі без 
скорочення  штатної  чисельності, та  пропонування  державним  службовцям 
іншої рівнозначної посади державної служби або, як виняток, нижчої посади 
державної   служби   відповідно  до  професійної  підготовки  та  професійних 
компетентностей згідно з частиною третьою статті 87 Закону України «Про 
державну службу». 
 

10. Директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації Володимира 
Марчука до 20.10.2021 забезпечити підготовку структури, штатного розпису 
та проєкту розпорядження голови обласної державної адміністрації про 
затвердження Положення про Управління внутрішньої політики Запорізької 
обласної державної адміністрації.  

 

11. Директора Департаменту культури, туризму, національностей та 
релігій Запорізької обласної державної адміністрації Владислава Морока       
до 20.10.2021 забезпечити підготовку структури, штатного розпису та проєкту 
розпорядження голови обласної державної адміністрації про затвердження 
Положення про Департамент культури та інформаційної політики Запорізької 
обласної державної адміністрації.  

 

12. Керівника апарату обласної державної адміністрації                         
Зінаїду Бойко до 20.10.2021 забезпечити підготовку проєкту розпоряджень 
голови обласної державної адміністрації про затвердження Положення про 
Відділ туризму та курортів Запорізької обласної державної адміністрації та 
внесення в установленому порядку на затвердження пропозицій щодо 
структури, штатного розпису та кошторису видатків Відділу туризму та 
курортів Запорізької обласної державної адміністрації. 

 
13. Скоротити з 02.11.2021 посаду директора Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної 
державної адміністрації. 

 

14. Ввести з 02.11.2021 посади: 
1) начальника Управління внутрішньої політики Запорізької обласної 

державної адміністрації; 
2) начальника Відділу туризму та курортів Запорізької обласної 

державної адміністрації. 
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15. Департамент фінансів обласної державної адміністрації при 

визначенні  обсягів  фондів оплати праці працівників і видатків на утримання  
структурних підрозділів облдержадміністрації врахувати зміни, зазначені в 
пунктах 1-7 цього розпорядження. 

 

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

 
 
 
 

Голова               Олександр СТАРУХ 
 
 


