
 
 
 
 

Про оптимізацію структури обласної 
державної адміністрації 

 
 

На підставі статей 5, 6, 44, 47 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, положень Господарського та Цивільного кодексів України, 
пункту 9 Прикінцевих положень Закону України “Про внесення змін та ви-
знання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України”, 
відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року 
№ 179 “Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої 
влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій”, від 
25 березня 2014 року № 91 “Деякі питання діяльності місцевих державних 
адміністрацій”, з метою оптимізації структури обласної державної адміні-
страції: 

1. Ліквідувати Департамент екології та природних ресурсів Хмельниць-
кої обласної державної адміністрації. 

2. Передати функції з питань забезпечення реалізації державної політики 
у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального ви-
користання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відхо-
дами (крім поводження з небезпечними та радіоактивними відходами), еколо-
гічної 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 Департаменту агропромислового 
розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації. 
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3. Утворити  ліквідаційну комісію Департаменту екології та природних 
ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації (далі – ліквідаційна 
комісія) у складі згідно з додатком 1. 

4. Ліквідаційній комісії: 
4.1. Повідомити відповідно до закону орган, що здійснює державну реє-

страцію, про ліквідацію Департаменту екології та природних ресурсів Хмель-
ницької обласної державної адміністрації. 

4.2. Подати державному реєстратору документи, необхідні для прове-
дення державної реєстрації його ліквідації. 

4.3. Забезпечити подання всіх необхідних звітів та актів до відповідних органів. 
4.4. Забезпечити у ході реалізації цього розпорядження дотримання зако-

нодавства про працю та державну службу. 

5. Установити двомісячний строк для заявлення кредиторами вимог до 
Департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької обласної держав-
ної адміністрації  з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо при-
пинення Департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької обласної 
державної адміністрації.  

6. Затвердити структуру Хмельницької обласної державної адміністрації 
згідно з додатком 2. 

7. Затвердити граничну чисельність працівників структурних підрозділів 
обласної державної адміністрації згідно з додатком 3. 

8. Керівнику Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької 
облдержадміністрації розробити та внести на затвердження в установленому 
порядку положення про структурний підрозділ, штатний розпис та здійснити 
всі необхідні заходи, пов’язані з реалізацією цього розпорядження. 

9. Заступникам голови обласної державної адміністрації відповідно до 
розподілу обов’язків, керівникам відповідних структурних підрозділів обл-
держадміністрації: 

9.1. Розробити та внести на затвердження в установленому порядку 
штатні розписи та здійснити всі необхідні заходи, пов’язані з реалізацією 
розпорядження; 

9.2. Забезпечити у ході реалізації цього розпорядження дотримання зако-
нодавства про працю та державну службу. 

10. Департаменту фінансів облдержадміністрації внести зміни до розпо-
ділу показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань по загаль-
ному фонду державного бюджету на 2017 рік за КВК 792. 

11. Внести зміни до розпорядження голови обласної державної адміні-
страції від 21.05.2015 № 226/2015-р “Про упорядкування структури обласної 
державної адміністрації”, виключивши пункти 7, 8 та додатки 3, 4.  

У зв’язку з цим, пункти 9-12 вважати, відповідно, пунктами 7-10. 
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12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ-
ників обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


