
 
 
 
 
Про управління природних ресурсів і 
екології Хмельницької обласної дер-
жавної адміністрації 

 
 

На підставі статей 5, 6, 47 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, Цивільного кодексу України, відповідно до постанов Кабінету Мі-
ністрів України від 12 березня 2005 року № 179 “Про упорядкування струк-
тури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних під-
розділів та місцевих державних адміністрацій” та від 18 квітня 2012 року 
№ 606 “Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів 
обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Ки-
єві та Севастополі державних адміністрацій”, з метою удосконалення органі-
зації структури обласної державної адміністрації: 

1. Утворити управління природних ресурсів і екології Хмельницької 
обласної державної адміністрації як юридичну особу публічного права. 

2. Передати управлінню природних ресурсів і екології Хмельницької об-
ласної державної адміністрації функції з питань:  

забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколиш-
нього природного середовища, раціонального використання, відтворення та 
охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з 
небезпечними та радіоактивними відходами), екологічної та в межах своєї 
компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи, формування, збереження 
та використання екологічної мережі;  

здійснення управління та регулювання у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони 
природних ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції 
радіаційної безпеки, поводження з відходами (крім поводження з небезпеч-
ними та радіоактивними відходами), організації, охорони і використання тери-
торій та об’єктів природно-заповідного фонду України, формування, збере-
ження та використання екологічної мережі. 
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3. Заступникам голови обласної державної адміністрації відповідно до 
розподілу обов’язків, керівникам відповідних структурних підрозділів обл-
держадміністрації забезпечити: 

3.1. Розроблення в установленому порядку Положення про управління 
природних ресурсів і екології Хмельницької обласної державної адміністрації 
та здійснення всіх необхідних заходів, пов’язаних з його утворенням. 

3.2. Дотримання законодавства про працю та державну службу у ході 
реалізації цього розпорядження. 

4. Перейменувати Департамент агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації у Депар-
тамент агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміні-
страції.  

5. Директору Департаменту агропромислового розвитку, екології та природ-
них ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації Омелянюку О.Т.:  

5.1. Розробити та внести на затвердження в установленому порядку По-
ложення про Департамент агропромислового розвитку Хмельницької обласної 
державної адміністрації, штатний розпис та здійснити всі необхідні заходи, 
пов’язані з перейменуванням структурного підрозділу, відповідно до вимог 
чинного законодавства.  

5.2. Забезпечити подання в установленому чинним законодавством по-
рядку державному реєстратору документів, необхідних для проведення дер-
жавної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу у зв’язку з її 
перейменуванням.  

6. Внести зміни до розпорядження голови обласної державної адміні-
страції від 20.09.2017 № 816/2017-р “Про оптимізацію структури обласної 
державної адміністрації”, виклавши додатки 2, 3 у новій редакції (додаються).  

7. Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністра-
ції внести зміни до розподілу показників зведених кошторисів та зведених 
планів асигнувань по загальному фонду державного бюджету на 2018 рік за 
КПКВК 7921010. 

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


