
 
 
 
 
Про реорганізацію Департаменту освіти і 
науки Хмельницької обласної державної 
адміністрації та управління молоді та 
спорту Хмельницької обласної державної 
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 удосконалення структури обласної 
державної адміністрації: 

1. Реорганізувати Департамент освіти і науки Хмельницької обласної 
державної адміністрації та управління молоді та спорту Хмельницької обласної 
державної адміністрації шляхом злиття в Департамент освіти, науки, молоді та 
спорту Хмельницької обласної державної адміністрації. 

2. Утворити:  
1) комісію з припинення Департаменту освіти і науки Хмельницької об-

ласної державної адміністрації у складі згідно з додатком 1; 
2) комісію з припинення управління молоді та спорту Хмельницької об-

ласної державної адміністрації у складі згідно з додатком 2. 

3. Комісіям з припинення Департаменту освіти і науки Хмельницької об-
ласної державної адміністрації, управління молоді та спорту Хмельницької об-
ласної державної адміністрації: 

1) повідомити відповідно до закону орган, що здійснює державну реє-
страцію, про припинення Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної 
державної адміністрації, управління молоді та спорту Хмельницької обласної 
державної адміністрації; 
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2) подати державному реєстратору документи, необхідні для проведення 
державної реєстрації їх припинення; 

3) забезпечити подання всіх необхідних звітів та актів до відповідних органів; 
4) забезпечити у ході реалізації цього розпорядження дотримання зако-

нодавства про працю та державну службу. 

4. Установити двомісячний строк для заявлення кредиторами вимог до 
Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, 
управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації з 
дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо їх припинення.  

5. Претензії кредиторів до Департаменту освіти і науки Хмельницької об-
ласної державної адміністрації, управління молоді та спорту Хмельницької об-
ласної державної адміністрації, які підлягають реорганізації, заявляються за 
адресами місцезнаходження таких юридичних осіб згідно з відомостями Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань.  

6. Керівнику апарату обласної державної адміністрації забезпечити до-
тримання законодавства про працю та державну службу у ході реалізації цього 
розпорядження. 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації          Сергій ГАМАЛІЙ 


