
BOJIIHCbKA ОБJАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

i ]з_]-.: :,]_ ] :о_{) ]\I.луцьк

П: о ., горя:кування структури
Волинськоi об.тасноi державноi адмiнiстрацii

Вiдповiдно до статей l04 _ 107 I]ивiпьного кодексу Украiни, статей 5,44,
УкраiЪи "Про rricueBi державнi адмiнiстрацii", постанов Кабiнету
Украiни вiд 12 березня 2005 року j\b 179 "Про упорядкування
апарату центральних органiв виконавчоi влади, ix територiальних
та мiсцевих державних адr.liнiстрацiй" (зi змiнами), вiд 18 квiтня

Ns 606 "Про затвердjкення рекомендацiйних перелiкiв структурних
обласЕоi, Киiвськоi та Севастопольськоi MicbKoi, районноi, районноi

cBi та Севастополi державних адл.tiнiстрацiй":

l, Утворити як юридичнi особи публiчного права:
l)лелартамент житлово-комунального господарства та будiвництва
ськоi обласноi державноi адмil,1iстрацii i управ iння мiстобудування та

и Волинськоi обласноi державнот адмiнiстрацii, реорганiзувавши
подiлу головне управлiння мiстобудування, архiтектури та житлово-

IаJIьного господарства Волинськоi обласноi державноi адмiнiстрацii;
2) управлiння iнформацiйноi дiяльностi та кому iкацiй з громадськiстю

i обласноi дерrкавноi адмiнiстрацii, реорганiзувавши шляхом
головного управлiнн з питань внутрiшньоi полiтики та зв'язкiв з

стю Волинськоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ.
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2, Утворити koMicii з реорганiзацii юридич их осiб структурIlих
lдiлiв облдержадiиiнiстрацii, зазначених у пунктi 1 цього ро..rор"дrп.пп",
з додатками 1, 2.

3. Установити строк заявлення кредиторами cBoix вимог до юридичних
, що припиняються ш-Iяхом подiлу чи перетворення, два мiсяцi з дня

повrдомлення про рlшення щодо припинення.

4, Перейменувати:
1) головне чправлiння агропромислового розвитку волинськоi обласноi

розвитку Волинськоioi адлliнiстрацii в департамент агропро]r,lислового
ot державноi адьтiнiстрацiТ;



Z)го.цовне управлlння економiки ВолинськоТ об.-тасноi Jep:i;r.--L-]-
ar_rriHicTpaцii в департа\4ент економiчного розвитк\ i Topr iB,_l Bt..,:-- *,.-.
об--tас Hoi державноi адмiнiстрацii;

З) головне управлiння працi, сочiальних питань та \ .rlp:з:\ _j,:\.:-_,
населення вiд наслiдкiв Чорнобильськоi катастро tt Bo,,ttlHg5-1.1.' .l,-i,,..----.l-
:ержавноi алмiнiстрачii в департамент'' соцiа.,lьного за\,j..г\ -*,,,,..i--!
Во.цинськоi обласноi державноi адмiнiстрацii;

4) головне управлiннЯ промисловостi та розвIIтк\ iH pэcTprK.rpi1
Волинськоi обласноi державноi адмiнiстрацii в управ.тiння iнфрастрlкrrрlr та
туризму Волинськоi обласноi державноi адмiнiстрачii;

2) управлlння економiки

5) головне фiнансове управлiння
адмiнiстрацii в департамент фiнансiв
адмlнlстрацl1;

б) управлiння культури i туризму
алмiнiстраrrii в управлiння культури
адмiнiстрацii;

Волинськоi обласноI дер;кавноi
Волинськоi обласноi державноТ

Волинськоi обласноi державноi
Волинськоi обласноi лержавноi'

7) вiддiл iнформацiйно-комп'ютерного забезпечення апарату Волинськоi
обласноi державноi адмiнiстрацii у Bi дiл iнформацiйних технологiй arlapaTy
Волинськоi обласноi державноi адмiнiс ацii.

житлово-комунального господарства та будiвництва
й управлiння мiстобудування та архiтектури

е правонаступниками зобов'язань, прав та обов'язкiв
управлiння мiстобудування, архiтектури та житлово-

5. Установити,
1) департамент

що:

облдержадмiнiстрацii
облдержадмiнiстрацii
вiдповiдно головного
комунацьного господарства облдержадмiнiстрацii;

2) управлiння iнформацiйноi дiяльностi та комунiкацiй з громадськiстю
облдержадптiнiстрацii е правонастуlrник м зобов'язань, прав
головного управлiння з питань вну lрiшньоi полiтики
громадськiстю облдержадмiнiстрацii.

б. ЗоБоВ'ЯЗУЮ:
1) голiв комiсiй з реорганiзацii юридичних осiб структурних пiдроздiлiв

об.чдержадмiнiстрацii:
в установленому чинним законодавством порядку протягом трьох днiв з

.]ати видання розпорядження письмово повiдомити орган, що здiйснюс

.]ep;+iaвHy ресстрацiю, про прийняте рiшення щодо припинення вiдповiдноi
юри.]ичноi особи ш.тяхом подiлУ чи перетворення та подати необхiднi
_]ок\,\1ентИ -lля внесеннЯ до СдиногО державного ресстру вiдповiдних залисiв;

забезпечити опублiкування iнформацii про припинення вiдповiдноi
юрlt:лtчноi особи у спецiацiзованому рукованому засобi MacoBoi iнформацii;

провестИ в установлеНому чинниМ законодавством порядку необхiднi
юри:лrчнi дii та заходи, пов'язанi з реорганiзацiсю юридичн х осiб;

та обов'язкiв
та зв'язкiв з



з

по_]атI1 розпоfi"lьний чи передавальний акт на затверJ;\е_lня . !]. a._
о i, :ci_oi :ер;кавноi а:rIiнiстрацii;

i rе;lзн,lкiв сlр\кl.\рних пiлрозлiлiв. зазначенll\ ) Пi-r._],,,_:\.
.,._.:_' - ХЬОГО РОЗПоряJ'{{ення, забезпечити подання в \,стеI-_Lrз._-е.-1L]], j. :].1____., ]:

] -i:itr, cr-i,],BCTBo\I порядку державному ресстратор\, JoKrrteHTiB. необl--.-.,l:,, -..r
]рове_]ення державноi реестрацii змiн "до BiJortocTet-t про в -..t;_ -_-..l,,
юрII_]IiчнI]х осiб у зв'язку з ix переЙменуванняN,I;

j) керiвникiв утворених та перейменованll\ стр_\ кт\ pHttx пi:роз:i.riв
о б.-lдер;кадмiнi стр ацii :

подати на затвердження головi обласноi _fерrfiавноi a:rIiHicTpauii
поло,кення про вiдповiднi cTpyKTypHi пiдроздi-ти. розроб-тенi на ocHoBi
Типового поло}кення про структурний пiдроздi.,l riiсцевоi дер,кавноi
адN,Iiнiстрацii, затвердженого постановою Кабiнет1, MiHicTpiB Украiни вiд
2б вересня 2012 року лъ 887, та з урахування\1 IIетодичних рекоN,Iендацiй
вi_зповiдних м iH icr ерств;

пiсля внесення до Сдиного державного реестру вiдповiдних записiв
унести данi до Сдиноi бази даних електронних адрес, HoMepiB
(телефаксiв) суб'сктiв владних повноважень;

повiдомити вiдповiднi MiHicTepcTBa та iншi центральнi органи виконавчоi
влади прО змiни основНих реквiзитiВ та виконаннЯ прийнятиХ функцiй у зв'язку
з упорядкуванням структури обласноi державноi адмiнiстрацii;

4) начальника вiддiлу iнформацiйни* ,.*rопо.iй апарату обласноi
державноi адмiнiстрацii в установленому порядку подати на затвердження
положення про вiддiл;

5) керiвникiВ структурних пiдроздiлiв облдержадмiнiстрацii до 1 сiчня
201з року привести структуру i штатнi розписи працiвникiв, у тому числi в
частинi кiлькостi заступникiв, у вiдповiднiсть до вимог постанови Кабiнетч
MiHicTpiB Украiни 12 березня 2005 року No 179;

6) начальника департаменту економiчного розвитку i торгiвлi
облдержадмiнiстрацii в установленому порялку передати, а начальника
управлiння iнфраструктури та туризму облдержадмiнiстрацii - прийняти всю
задокументовану управ"тiнську iнформацiю з питань реалiзацii державноi
полiтики у сферi туризму,

. 7. Визначити структу,ру обласноi державноi адмiнiстрацii
згiдно з додаткоll З.

факсiв

8. Установити граничну чисельнiсть:
1) керiвниrrтва об.тасноi .лержавноi адмiнiстрацii

об.т:ер;кадrtiнiстраuii згi:но з :одатком 4;
2) праuiвникiв Jепарта\lентiв, управлiнь та iнших

oб-l:ep;Ka:rtiHicTparrii згiдно з додаткоr.t 5.

та ll апарату

та працlвникlв апарату

структурних пiдроздiлiв
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и чиннiстI
перелiком, *"х:.Ju:tНення 

Голови

покласти на першого
- керlвЕика апарату
лом функцiона,тьних

Б.клIмtIук. \ tч"FI Jd

5{кпдtнь}2

Ющик 778 l25



.Щодаток 1

до розпорядження голови
обласноi державноi адмiнiстрацii
29.10.2012 Jф 450
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склАд
KoMicii з лiквiдацii головного управлiннямiстобудування, архiтектури та житлово-кому"чл""о.о господарства
обласноi державноi адмiнiстрiцii

Iванович

д{гонюк
Свiтлана IBaHiBHa

сOлошIlА
0льга олексiiъна

Ъсryпник голови -
л5.1асноТ дер;кавноi

голова koMicii

начальник головного управлiння мiстобудування,
архlтектури та житлово-комунального
господарства облдержадмiнiстрацii

члени KoMicii:

головний спецiалiст сектору регiонального
розвитку управлiння мiстобудування та
архiтектури головного управлiння
мlстооудування, архiтектури та житлово-
комунаJIьЕого господарства облдержадмiнiстрацii

головний бухгалтер - начiшьник фiнансовоговiдцiлу управлiння капiтального Фдiвництва
головного управлiння мiстобудування,
архiтекryри та житлово-комуIIаJIьного
господарства облдержадмiнiстрацii

цЁРЖлф



BiKrop Петрович

ИГАНОВСЬКА
неля Анатолiiъна

пАрФЕнюк
0ксана Василiвна

IlEOPAK
Андрiй Юрiйович

ФАМУЛJК-ЗЕШНСЬКА
Bipa Юрiiвна

\* П444,++t -ч_-
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,Щодаток 2
до розпорядження голови
обласноi державноi адмiнiстрацiТ
29.10.2012 Ns 450

голова koMicii

- заступник нач,шьника головного управлiння
з питань внутрiшньоi полiтики та зв'язкiв з
громадськiстю обласноi державноi адмiнiстацiТ

секретар KoMicii

- головний бухгалтер fоловного управлiння
з питань внутрiшньоi полiтики та зв'язкiв з
громадськiстю обласноi державноi адмiнiсцацii

члени KoMicii:

- головний спецiалiст вiддirry аналiзу та
прогнозування суспiльно-полiтичних процесiв
головного управлiння з питань внутрiшньоi
полiтики та зв'язкiв з громадськiсiю обласнот
державноi адмiнiстрацii

- головний.спецiалiст-юрисконсульт вiддi.ту
t нформацiйноi дiяльностi, преси та *п"aоu"дчп",
головного управлiння з питань внутрiшньоi
полiтики та зв'язкiв з громадськiсiю обласноi
державноi адмiнiстрацii

- заступник начмьника - начаJтьник вiддiлу
iнформацiйноi дiяльностi, преси та *""io""rurn,
головного управлiння з питань внутрiшньоi
полiтики та зв'язкiв з громадськiсiю об.,тасноi

oi адмiнiстрацii

склАд

з пита ькiстю

сливкА

Zi пrВ'Кае{

*Ёz-\ Ъ9] /.-.-1 \ ?

'9'%):--{ф*{
t<?.л ёаРпОY t -./

lR п aD.,, Z, л l

С.Ющ"к

hсцтник голови -
ifr,racHoi державноi



Додаток З

До роЗПоряJ',IiеНнЯ Го.. aз.:
об.rасноТ :ер;кавно:' ;_],:.-, _ . -.,
29.10.2012 -\ъ ]_i0

СТРУКТУРА
обласноi державноi аhмiнiстрацii

I. Керiвництво обласноi державноi адмiнiстрацii
Голова облдержадмiнiстрацii

ПершиЙ заступник голови облдержадмiнiстрацii

Заступники голови облдержадмiнiстрацii

Заступник голови - керiвник апарату о лдержадмiнiстрацii

II. Вiддiли та сектори апарату обласноi державноi адмiнiстрацiТ
Вiддiл адмiнiстрування Щержавного реестру виборчiв

Вiддiл забезпечення дiяльностi керiвниц ва, у його cTpyKTypi:
сектор прес-служби облдержадмiнiстрацii
сектор з уrrровадження економiчних реформ
Вiддiл iнформацiйних технологiй

Вiддiл кадровоi роботи
Вiддiл роботи iз зверненнями громадян

в iддiл фiнансово-господарського забезпечення

Загальний вiддiл

Органiзацiйний вiддiл

Юридичний вiддiл

сектор взаемодii з правоохоронними органами, з питань запобiгання та
вLIяв"тlення корl,пчii

Сектор контро.-Iю

CeKTcrp rro б i-r iзашiйноI роботи
Сектор оборонноi роботи

Сектор ре,fi pl\IHo-ceKpeTHoi роботи

III. JeпapTarIeHTIt. \,правлiння та iншi cTpyKTypHi пiдроздiли
,_,б,lа сн оi .lер;лавноТ а:rriнiстрацiТ
_ i_ _,-._] _,-_].] J : l _ агропро\Iлlс,.Iового розвитку

Je-:pTarleHT еконоltiчного розвитку i торгiвлi



продов;кення додажа З
cllapTaмeHT житлово-комунаJIьного господарства та будiвництва,
його cTpyKrypi:

капiтального будiвництва* (t

соцlаJIьного захисту населеннJI

фiнансiв

з питань надзвичайних сиryацiй
iнформацiйноi дiяльностi та комунiкацiй з громадськiстю
iнфраструктури та туризму

культ}?и

мiжнародного спiвробiтництва та европейськоi iнтеграцii
мiстобудування та архiтекryри

'правлiння освiти i науки

охорони здоров'я

Управлiння у справах ciM'i, молодi та спорту
apxiB областi

у справах дiтей

l 
1тримуеться за рахунок коштiв спецiального фонду державного бюджеry

голови -
обласноТ державноi

С.Юцик

"^
\ъJ

lT

{укрдtвU



Додаток 4
ДО РОЗПОРЯ]'r\еННя ГО.lОВ.1

об. rac ноТ :ер;ыавноi' .::.:_ -.. ,:.*..
29.10 ]01].\9 ]5U

ГРАНИЧНА ЧИСЕЛЬНIСТЬ
керiвничтва обласноi лержавноТ алм iHicTpauli
та працiвникiв апарату облдержадмiн icTpauii

Назва структурного пiдроздiлу, посади
Гранична

чисельнiсть,
одиниць

керiвництвq обласнот державноi адмiнiстрацii

Голова облд
Перший

жадмiнi
голови - керlвник облдержадмiнi

Дпарат обласноi державноi адмiнiстрацii

Вiддiл ння лержавного

головнии спецlалlст
спецiалiст

в iл забезпечення HocTl керtвництва

по\I1чнIlк першого застчпника голови облдержалмiнiсmаIrii
по}I1чнIlк заст\ пнllка го.-Iови облдержадмiнiстрацii

го.lови oo-]J
KeplBHIiKa

вi_rповirа--lьний ч говtrй
!..-.-.Э__..

се кто р прес-с.lr;кбlt об.l:е

. :,- : _.. З-]э ..]З;lF_НЯ

!ЁКТl ,Р ] \ ПРОВi]_]'{iеННЯ еКОНО]rIlЧНIII

нача"пьник

2



довження Jo]aTKa _+

Bir.ri.r iH мацiйних технологiй
начаlьник

,пник начальника в
_ LrJoBHIiI1 спеЦlа--llсТ

в'ювання

нача,lьник

провlf HIiIi спецlапlст

ко\Iп,ютерного набо

i]H lЗацllIнllII Blf ] l.T

Юрtt.lltчнItй Bi.l.ri.l

го.-tовний спецiалiст

Вiддiл iз зверненнями

головний спецiалiст
вlднии спе

комп'
дlлово

в iHa нсо во-гос пода рсь ко го забезпечення
- головний

головний спецiмiст
вlднии сI]ецlалlст

оператор копiювальних та розмножувальних машин

за гальний в

начальника в
головний спецiа-пiст з кольноl
го.lовн}II"1 с пе цi a-ri ст

__ -_ --_ _ J_-_:- _\ э_-r_,

- нача,lьнllк в

начальника

провr:нlrй спешiа*,tiст з питань забезпечення досl,уllу до



Z*b
ъ(,'

ДЕРжаl\

Проловкенпя :o:aTria .1

С.Юшик

3асryпник голови - к
обласноi державноi

/г,{р?",
t.s lc rc/4

еg
т

секгор взаемодii з правоохоронпими органами,
t пптань запобiгання та виявлення ко

mловний спецiалiст

mловний спецiалiст

мобiлiза цiйноi

mловний спецiалiст

обороняоi

mловпий спецiалiст

спецlаJIrст

з



ГРАНИLIНА ЧИСЕЛЬНlСТЬ
працiвникiв департаментiв, управлiнь, iнших

структурних пiдроздiлiв обласноi державноi адмiнiстрацiТ

.Щодаток 5

до розпорядженнrI ю-]овЕ
обласноi державнот алrriпiстраrrii
29.10.2012 N9 450
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпоря:;*iення гo_1oBll

об.часноi :ер;кавноi arrriвicTpamT

29,10.]01] _\ъ-t50

пЕрЕлIк
розпоряджень голови обласноi державноi a:lriHicTpauii,

що втратили чиннiсть

1. Вiд 20.05.2005 ЛЪ

адмiнiстрацii>.

2005 piK

iЗ1 <Про стр}кт},р} обласноi державноi

2. Вiд 16.06.2005 Ns 161 <Про внесення зrtiнtl .]о розпорядження голови
обласноi державноi адмiнiстрацii вiд 20 травня 2О05 рок1 хЪ 1зl).

З.Вtд 04,07,2005 N9 18б <Про упоря.чкllвання структури апарату обласноi
державноi адмiнiстрацii>.

4.Вiд 18.07.2005 N! 207 <Про внесення злliни до розпорядження голови
обласноiдержавноi адмiнiстрацii вiд 20 травня 2005 року Лч 1Зi>.

5. Вiд 0З.08.2005 N9 227 <Про внесення змiн до розпорядження голови
обласноi державноi адмiнiстрацii вiд 4 липня2005 року Nс 186);.

6. Вiд 1б.08.2005 Ns 251 <Про внесення змiн до структури апарату
обласноi державноi адмiнiстрацii>.

7. Вiд i6.08.2005 N9 252 <Про внесення змiн до розпорядження голови
обласноiдержавноi адмiнiстрацii вiд 20 травня 2005 року }fo 1Зi>.

8. Вiд 15.09.2005 N9 З00 <Про внесення змiн до структури апарату
обпасноi державноi алмiнiстрачii>.

8.Вiд 11.10.2005 л9 344 <Про поновлення дii пункту 2 розпорядження
голови обласноi дер;кавноi адмiнiстрацii вiд 20 травня 2005 року Лч 1 3 i>.

10, Вiд 06.12.2005 ЛЪ 42З <Про внесення змiн до розпорядження го.цови
об;rасноi дер;кавноТ а:rliнiстрацii вiл 20 травня 2005 року лЬ 1 з 1).

1 1. Вir l9.1],]005 ,Nlч zlЗ8 <Про внесення змiни до розпорядження го,-lов1,1
об.-тасноi :ер;ыавноi a:rliHicTpauii вiд 20 травня 2005 року лъ 1 3 i>.

2006 piK

_, Вl: 1-,i_) 1,:L)06 .\l 9 ,<Про внесення змiн до розпорядження го,lовI1
]-:,:_--.._ э-:],i,:з__с1.' :rrriHicTpauii Bi:20 травня 2005 року N9 1}1).

] в __ ] - - 'i-rr,rб _\! 1 -.t0 ,сПрО ur...nr" зIrtiн дО структчри апарат\
_ 1. -,.-_ _ -;:- ::;_-_о_ : -r:iHic трашiii,.

-: з,_ :. ]-.]lr1,1б }9 ]1-+ ,,Про внесення зrtiн в структуру об-lасноi
,- : _:_,_-_ __',: :'_.''.:'j]-1, ,

- З'- _]tl, -l9,:(_)(]6 .\9 ]-+j ,,Про внесеНня зпtiН до cTpyKT}.pI1 апарат\
_ ]._.-_: _;_ el;;:-BHoi a:rriH icTpauii>.
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5. Вiд 02.10.200б ЛЪ 344 <Про внесення змiн в структуру об.-lасноi
:ер;кавноi a:MiHicTpauii>.

6. Вiд 09.10.2006 N9 355 <Про внесення змiн до стр),кт}ри апарат\
об. lас ноi :ep;KaBHoi адмiнiстрацii)).

2007 piK

_. В - _ _.i-)l,]007 }Ъ 5 <Про внесення змiн до структури апарат\ об.lа;;оl
_з] __,: j -:tr, a:r:_i,;icTpauii>.

], В_: i-i U] ]007 Nэ 54 <Про внесення змiн у структ)р) апарат\
L]li. _ - зз,iз -,l1J ip_ie Tpar:ii>.

З. Вiд ]-,0],]007 ЛЪ 72 <Про внесення змiн у структуру апарату об.rасноi
:ep;KaBHoi a_rlriHicTpauii>.

-1. Вiд 2],0].]007 J\Ъ 107 <Про змiни у граничнiй чисельностi управлiння
шtiiкнароlного спiвробiтництва та свропейськоi iнтеграцii облдержадмiнiстрашii
i управлiння з питань внутрiшньоi полiтики облдержадмiнiстрацii>.

5. Вiд 0З.05.2007 NЪ 166 <Про змiни у граничнiй чисельностi управлiння
л.tiжнародного спiвробiтництва та европейськоi iнтеграцii облдержадмiнiстрачii
i управлiння з питань внутрiшньоi полiтики облдержадмiнiстрацii>.

6. Вiд 12.06.2007 N 21З <Про внесення змiн у структуру аларату обласноТ
державноi адмiнiстрацii>.

7 , Вiд 12.07.2007 л9 253 <Про внесення змiн до структури апаратч
обласноi державноi адмiнiстрацii>.

8. Вiд 17.07.2007 Jф 265 <Про внесення змiн до структури allapaTy
обласноi деря<авноi адмiнiстрацii>.

9, Вiд 07.08.2007 Ns 298 <Про внесення змiн до структури аларату
обласноi державноi адмiнiстрацii>.

10.Вiд 2'7.08.2007 Ns З27 <Про внесення змiн до структури апарату
обласноi державноi адмiнiстрацii>

11.Вiд 05.10.2007 N9 З99 <Про внесення змiн до структури апарату
обласноi державноi адмiнiстрацii>.

12. Вiд 15.11.2007 Ns 443 <Про внесення змiн до розпорядження голови
об"Tлерlкадплiнiстрачii вiд 5 жовтня 2007 року лЪ з99 <Про внесення змiн до
стр\,ктури апарату обласноi державноi адмiнiстрацii>.

2008 piK

1,Bi.l l3.02.2008 Nэ 37 <Про внесення змiн до структ}ри апарат\
r. i, -ер,х a:rtiHic Tparrii>.

], Вi: Oj,03,]008 N9 69 <Про змiни у граничнiй чисельностi управ,тiння з

.: :,1J BHr трiшньоi полiтики облдержадмiнiстрацii та управ"riння
::_-_.-.:..-чого спiвробiтництва та свропеЙськоi iнтеграчii обллер,rt-

З. Bi: Ori.Oз.2008
об.r:ер;ка:lriнiстрацii>.

Ns 72 <Про внесення зп,Iiн структ},р},
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4. Вiд 26.03.2008 N9 101 <Про перейменування управлiння \ справа\
rto.to:i та спорту обллержадмiнiстрачii>.

5, Bi: 0З.0].2008 ЛЪ 154 <Про внесення зrtiн до стр\ кт.\ p}l .1:lэг j, .

О 1,1_]eP,K a.]\1l Н1 СТР аЦl l).
6, Bi: 12.06.2008

о б.т_т ep;Ka:ll iHi с тр auii>.
NЪ 2|I uПро внесення з\Iiн } с_р\,_{_,,:]_.

пПро ur..Ъ"ня зллiн до структ},ри апарат}

<Про внесення змiн до структури апарат)

<Про внесення змiн до структури апарату

<Про внесення змiн до структури апарату

2009 piK

\.Вiд 27.05,2009 ЛЬ 161 <Про змiни у граничнiй чисельностi головного
управлiння працi, соцiальних питань та у справах захисту населення вiд
наслiдкiв Чорнобильськоi катастрофи та управлiння з питань надзвичайних
ситуацiй облдержадмiнiстрацii>,

- Bi: l].06.]008 }lЪ 2l2
оui,l:ep,t a:rli нi страшii>.

8, Bi: ]З,07,]008 ЛЪ 25З
об.l_rер;ла:lI iH icTp arrii>.

9. Bi: 1j.1 1 .]008 N9 з94
обл.lер;ка:rtiнiстраuii>.

10. Вiд 0з.12.2008 Ns 4ЗЗ
облдержадмiнiстрачii>.

1. Вiд 09.06.2010
облдержадмiнiстрацii>.

2. Вiд 25.05.2010
облдержадмiнiстрацii>.

З. Вiд 07.12.2010
облдержадмiнiстрацii>.

1. Вiд I'7.01.20|2 лЪ

об.r:ер;ка:rt i Hi страцii>,
2. Вil 27.02.2012 ],l'9.

об-r:ер;ка:rriнiстрачii>.

2010 piK

N9 171 <Про внесення змiн до структури апарату

Л9 1З4 <Про внесення змiн до структури апарату

ЛЬ 449 <Про внесення змiн до структури апарату

2011 piK

ЛЪ З4 <Про внесення змiн до структури апарату

2012 piK

14 <Про оптимiзацiю структ},ри апарат}

75 <Про внесення зrtiн до стр},кт},ри апарат\

1. Вiд 07.02.201 1

обллержадмiнiстрачii>.
2, Вiд 1З.10,2011 ЛЪ 41б <Про змiни у граничнiй чисельностi головного

\ прав.liння економiки облдержадмiнiстрацii та управлiння культури i тl,рrrзrri
об.l:ер;ка.rltiнiстрачii>.



ilбцержадмiнiстрацii вiд 17 rпотого 201 l Ns З4>.
4. Вiд 23.03.2012 Ns 114 <Про змiни у граничнiй чисельностi гоjlовного
iння економiки й управлiння охорони здоров'я об.пдержадьлiнiстрачii та
ня змiн до розпорядженнJI голови облдоржадмiнiстрацii вiд 1i сiчня

2012poKy Ng 13 та вiд 29 лютого 2012 ЛЬ 79).
5. Вiд 18.04.2012 Ns 161 <Про внесеншI змiн до структ}?и апараry

dлдержадмi нiстрацii>.
6, Вiд 18.04.20i2

ль

N9 162 <Про внесеннJI змiн до структури апарату

183 <Про внесення змiн до струкгури апарату

290 <Про внесення змiн до структури апарату

обпдержадмiнi стацiii>.
7, Вiд 03.05.20l2

9. Вiд 01.08.2012 Ns 312 <Про змiни у граничнiй чисельностi управлiння
t i науки та з питань надзвичайних сиryацiй облдержадмiнiсrрацiiii.
l0.Вiд 17.08.2012 Ns 351 <Про BHeceHIш змiн до струфри апарату

облдержадмiнiстрацii>.

4

3,Вiд 06.03.2012 N9 95 <Про внесення зпtiн

lHlcтpaцlD).
8. Вiд 2з.07.2012 м

до розпорядження го.]овii

<Про внесення змiн до структури апарату11. Вiд 17.08.2012 Ng 35З
обlцержадмiнiстрацiЬ>.

N'_,^.-,lr/ фu7ч*
,|1 J. , -),
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