
 
 
 
 

Про перейменування окремих струк-
турних підрозділів обласної держав-
ної адміністрації 

 
 

На підставі статей 5, 6, 47 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, Цивільного кодексу України, відповідно до постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 12 березня 2005 року № 179 “Про упорядкування структури 
апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та 
місцевих державних адміністрацій”, з метою оптимізації структури обласної 
державної адміністрації: 

1. Перейменувати: 
Департамент агропромислового розвитку Хмельницької обласної держав-

ної адміністрації у Департамент розвитку промисловості та агропромислового 
комплексу Хмельницької обласної державної адміністрації; 

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури  
Хмельницької обласної державної адміністрації у Департамент економічного 
розвитку, курортів і туризму Хмельницької обласної державної адміністрації; 

Управління регіонального розвитку та будівництва Хмельницької об-
ласної державної адміністрації у Департамент розвитку громад, будівництва та 
житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміні-
страції.  

2. Передати функції із забезпечення реалізації: 
державної промислової політики на території області Департаменту роз-

витку промисловості та агропромислового комплексу Хмельницької обласної 
державної адміністрації; 

державної політики у сфері курортів і туризму на території області Депар-
таменту економічного розвитку, курортів і туризму Хмельницької обласної 
державної адміністрації; 



  2

державної політики у сферах житлово-комунального господарства, питної 
води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та 
енергозбереження, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні 
послуги та житлової політики на території області Департаменту розвитку гро-
мад, будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької об-
ласної державної адміністрації. 

3. Керівникам департаментів агропромислового розвитку, економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури, управління регіонального розвитку 
та будівництва Хмельницької обласної державної адміністрації:  

1) розробити та внести на затвердження в установленому порядку По-
ложення про Департамент розвитку промисловості та агропромислового комп-
лексу Хмельницької обласної державної адміністрації, Департамент еконо-
мічного розвитку, курортів і туризму Хмельницької обласної державної адміні-
страції, Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального 
господарства Хмельницької обласної державної адміністрації, штатний розпис 
та здійснити всі необхідні заходи, пов’язані з перейменуванням та передачею 
функцій структурним підрозділам, відповідно до вимог чинного законодавства;  

2) забезпечити подання в установленому чинним законодавством порядку 
державному реєстратору документів, необхідних для проведення державної 
реєстрації змін до відомостей про юридичну особу у зв’язку з її перейме-
нуванням.  

4. Керівнику апарату обласної державної адміністрації забезпечити у ході 
реалізації цього розпорядження дотримання законодавства про працю та 
державну службу. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника, заступників голови відповідно до розподілу обов’язків, керівника 
апарату обласної державної адміністрації. 
 
 
Голова адміністрації           Дмитро ГАБІНЕТ 


