
 
 
 
 
Про структуру апарату обласної 
державної адміністрації 

 
 

На підставі статей 5, 6, 39, 44, 47 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, Закону України “Про внесення змін до деяких законів України 
щодо окремих питань проходження державної служби”, статті 43 Закону 
України “Про державну службу”, постанов Кабінету Міністрів України від 
12 березня 2005 року № 179 “Про упорядкування структури апарату централь-
них органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих дер-
жавних адміністрацій”, від 25 березня 2014 року № 91 “Деякі питання діяль-
ності місцевих державних адміністрацій”, з метою удосконалення структури 
апарату обласної державної адміністрації: 

1. Перейменувати в апараті обласної державної адміністрації: 
відділ фінансово-господарського забезпечення на управління фінансово-

господарського забезпечення; 
посаду заступник керівника апарату – начальник відділу фінансово-гос-

подарського забезпечення на посаду начальник управління фінансово-госпо-
дарського забезпечення; 

посаду заступник керівника апарату – начальник організаційного відділу 
на посаду начальник організаційного відділу; 

посаду заступник начальника відділу фінансово-господарського забез-
печення на посаду заступник начальника управління – начальник фінансового 
відділу управління фінансово-господарського забезпечення; 

посаду головний спеціаліст відділу фінансово-господарського забезпе-
чення на посаду головний спеціаліст фінансового відділу управління фінан-
сово-господарського забезпечення; 

посаду старший інспектор відділу фінансово-господарського забезпе-
чення на посаду старший інспектор фінансового відділу управління фінансово-
господарського забезпечення; 
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посаду завідувач господарства відділу фінансово-господарського забез-
печення на посаду начальник господарського відділу управління фінансово-
господарського забезпечення; 

посаду водій відділу фінансово-господарського забезпечення на посаду 
водій господарського відділу управління фінансово-господарського забезпе-
чення; 

посаду прибиральник службових приміщень відділу фінансово-госпо-
дарького забезпечення на посаду прибиральник службових приміщень 
господарського відділу управління фінансово-господарського забезпечення – 
4 одиниці. 

2. Утворити в апараті обласної державної адміністрації посади: 
заступника керівника апарату обласної державної адміністрації – 1 оди-

ниця; 
головний спеціаліст юридичного відділу – 1 одиниця; 
головний спеціаліст відділу взаємодії з правоохоронними органами та 

оборонної роботи – 1 одиниця; 
головний спеціаліст фінансового відділу управління фінансово-госпо-

дарського забезпечення – 2 одиниці. 

3. Внести зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації 
від 08.05.2015 № 60/2015-р/к “Про оптимізацію структури апарату обласної 
державної адміністрації”, виклавши додаток до нього у новій редакції (до-
дається). 

4. Заступнику керівника апарату – начальнику відділу фінансово-господар-
ського забезпечення апарату обласної державної адміністрації Л. Ткаченко вжити 
заходів щодо затвердження у встановленому порядку штатного розпису апарату 
обласної державної адміністрації у кількості 93 штатних одиниць. 

5. Начальнику відділу з питань персоналу та нагород апарату обласної 
державної адміністрації Ю. Мамчуру вжити заходів щодо додержання законо-
давства про працю та державну службу. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


