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МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ  
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(Мінекономіки) 

 

Н А К А З 

 

______________                                                                                          № _______ 

Київ 

 

Про перейменування деяких самостійних  

структурних підрозділів апарату  

Міністерства розвитку економіки,  

торгівлі та сільського господарства України  

 

 

З метою приведення назв деяких самостійних структурних підрозділів 

апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України у відповідність до статті 18 Закону України “Про державну службу” та 

постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 “Про 

затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, 

іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та 

організації”  

НАКАЗУЮ: 

1. Перейменувати такі самостійні структурні підрозділи апарату 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України:  

1) департамент правового забезпечення - у юридичний департамент;  

2) департамент кадрового забезпечення - у департамент управління 

персоналом.   

2. Унести до наказів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України такі зміни:  



2 

 

у структурі апарату Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України, затвердженій наказом Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.09.2019 № 26 

назви розділів “Департамент правового забезпечення” та “Департамент 

кадрового забезпечення” викласти в редакції “Юридичний департамент” та 

“Департамент управління персоналом” відповідно;  

у наказі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 02.12.2019 № 472 “Про затвердження Положення про 

департамент правового забезпечення” слова “департамент правового 

забезпечення” у всіх відмінках замінити словами “юридичний департамент” у 

відповідному відмінку;  

у наказі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 17.01.2020 № 22 “Про затвердження Положення про 

департамент кадрового забезпечення” слова “департамент кадрового 

забезпечення” у всіх відмінках замінити словами “департамент управління 

персоналом” у відповідному відмінку.  

3. Департаменту кадрового забезпечення внести відповідні зміни до 

трудових книжок та особових карток працівників. 

4. Цей наказ набирає чинності з 01 вересня 2020 року. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Міністр розвитку економіки, торгівлі  

та сільського господарства України                                Ігор ПЕТРАШКО 
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