
 
 
 
 

Про перейменування окремих 
структурних підрозділів обласної 
державної адміністрації 

 
 

На підставі статей 5, 6, 47 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань”, відповідно до постанови Кабі-
нету Міністрів України від 18 квітня 2012 року  606 “Про затвердження 
рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та 
Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі 
державних адміністрацій”, з метою оптимізації структури обласної державної 
адміністрації: 

1. Перейменувати: 
Департамент розвитку промисловості та агропромислового комплексу 

Хмельницької обласної державної адміністрації у Департамент розвитку агро-
промислового комплексу та земельних відносин Хмельницької обласної дер-
жавної адміністрації; 

Департамент економічного розвитку, курортів і туризму Хмельницької 
обласної державної адміністрації у Департамент економічного розвитку Хмель-
ницької обласної державної адміністрації. 

2. Передати функції із забезпечення реалізації: 
державної промислової політики, а також у сферах праці, трудових відно-

син, зайнятості населення та трудової міграції на території області Департа-
менту економічного розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації; 

державної політики у сферах курортів і туризму, цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій і цифровізації на території області Департаменту 
інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької 
обласної державної адміністрації. 
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3. Керівникам департаментів розвитку промисловості та агропромислового 
комплексу, економічного розвитку, курортів і туризму, соціального захисту 
населення, інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій 
Хмельницької обласної державної адміністрації:  

1) розробити та внести на затвердження в установленому порядку по-
ложення про Департамент розвитку агропромислового комплексу та земельних 
відносин Хмельницької обласної державної адміністрації, Департамент еконо-
мічного розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації, Департамент 
соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації, 
Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій 
Хмельницької обласної державної адміністрації, штатні розписи та здійснити 
всі необхідні заходи, пов’язані з перейменуванням та передачею функцій струк-
турним 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 переймену-
ванням, а також положень у новій редакції.  

4. Заступникам голови обласної державної адміністрації відповідно до 
розподілу обов’язків, керівнику апарату, керівникам відповідних структурних 
підрозділів обласної державної адміністрації забезпечити у ході реалізації цього 
розпорядження дотримання законодавства про працю та державну службу, а 
також здійснити всі необхідні заходи, пов’язані з реалізацією розпорядження. 

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


