
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

06.04.2021                                                                                                   №  210-ОД 

 

 
Про внесення змін до розпо-

рядження голови Сумської 

обласної державної адміні-

страції від 24.03.2020 № 118-ОД 

 
 
 

Відповідно до статей 5, 6, 39, 47 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статей 80, 81, 83, 87, 89 Цивільного кодексу України, постанов 

Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 «Про упорядкування 

структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних 

підрозділів та місцевих державних адміністрацій», від 18 квітня 2012 р. № 606 

«Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів 

обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної  

в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій», з метою вдосконалення 

та оптимізації структури Сумської обласної державної адміністрації: 

1. Зменшити граничну чисельність: 

1) Департаменту капітального будівництва Сумської обласної державної 

адміністрації на дві одиниці, фінансування яких здійснюється із загального 

фонду державного бюджету; 

2) Департаменту фінансів Сумської обласної державної адміністрації на 

одну одиницю; 

3) Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної 

державної адміністрації на одну одиницю; 

4) Департаменту цивільного захисту населення Сумської обласної 

державної адміністрації на одну одиницю; 

5) Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації на одну одиницю; 

6) Департаменту житлово-комунального господарства та 

енергоефективності Сумської обласної державної адміністрації на одну 

одиницю; 

7) управління культури Сумської обласної державної адміністрації на 

одну одиницю; 
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8) управління молоді та спорту Сумської обласної державної 

адміністрації на одну одиницю; 

9) управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи 

Сумської обласної державної адміністрації на одну одиницю. 

2. Утворити в структурі Сумської обласної державної адміністрації 

управління розвитку громад Сумської обласної державної адміністрації як 

окремий структурний підрозділ Сумської обласної державної адміністрації зі 

статусом юридичної особи публічного права, з місцезнаходженням: майдан 

Незалежності, 2, м. Суми, 40000, та граничною чисельністю десять одиниць. 

3. Уповноважити Гриценко Євгенію Сергіївну представляти інтереси 

управління розвитку громад Сумської обласної державної адміністрації при 

вчиненні всіх необхідних юридичних дій для проведення державної реєстрації 

його утворення. 

4. Начальникові управління розвитку громад Сумської обласної 

державної адміністрації забезпечити розроблення та подання на затвердження 

голові Сумської обласної державної адміністрації проектів структури, штатного 

розпису та положення про управління розвитку громад Сумської обласної 

державної адміністрації. 

5. Передати функції та повноваження з питань територіальної організації 

влади та адміністративно-територіального устрою Сумської області від 

Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної 

адміністрації до управління розвитку громад Сумської обласної державної 

адміністрації. 

6. Керівникам структурних підрозділів Сумської обласної державної 

адміністрації, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, забезпечити: 

1) розроблення та подання на затвердження голові Сумської обласної 

державної адміністрації проектів структури та штатних розписів відповідних 

структурних підрозділів; 

2) дотримання вимог чинного законодавства, пов’язаних зі змінами в 

організації праці згідно з цим розпорядженням. 

7. Директорові Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської 

обласної державної адміністрації забезпечити: 

1) розроблення та подання на затвердження голові Сумської обласної 

державної адміністрації змін до Положення про Департамент економічного 

розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації, що випливають 

із цього розпорядження; 

2) здійснення повноважень та виконання функцій Департаментом 

економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації, 

визначених у пункті 5 цього розпорядження, до початку функціонування у 

встановленому законодавством порядку управління розвитку громад Сумської 

обласної державної адміністрації. 

8. Внести зміни до переліку та граничної чисельності структурних 

підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, затверджених 

розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації               

від 24.03.2020 № 118-ОД «Про затвердження переліку та граничної чисельності 
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структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації»  

(зі змінами), виклавши їх у новій редакції (додається). 

9. Департаменту фінансів Сумської обласної державної адміністрації 

внести відповідні зміни до розпису асигнувань державного бюджету  

на утримання структурних підрозділів Сумської обласної державної 

адміністрації згідно з цим розпорядженням. 

10. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

   

   

Голова  Василь ХОМА 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови Сумської 

обласної державної 

адміністрації 
 

24 березня 2020 року № 118-ОД 
 

(у редакції розпорядження 

голови Сумської обласної 

державної адміністрації  

06 квітня 2021 року № 210-ОД) 

24 березня 2020 року № 118-ОД 

 
ПЕРЕЛІК ТА ГРАНИЧНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ  

структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації 

 

 

№ 

з/п 

 

Найменування структурного підрозділу 

Гранична 

чисельність 

працівників 

(одиниць) 

1. Департамент економічного розвитку і торгівлі 42 

2. Департамент фінансів 55 

3. Департамент соціального захисту населення 55 

4. Департамент агропромислового розвитку 26 

5. Департамент освіти і науки 28 

6. Департамент цивільного захисту населення 47 

7. Департамент житлово-комунального господарства та 

енергоефективності  

25 

8. Департамент захисту довкілля та енергетики 30 

9. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

27 

10. Департамент капітального будівництва 

у тому числі: 

фінансується із загального фонду бюджету  

фінансується із спецфонду 

21 

 

5 

16 

11. Департамент розвитку інфраструктури 21 

12. Департамент містобудування та архітектури 21 

13. Управління культури 22 

14. Управління охорони здоров’я 20 

15. Управління взаємодії з правоохоронними органами та 

оборонної роботи 

18 
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16. Управління молоді та спорту 18 

17. Управління розвитку громад 10 

18. Відділ внутрішнього аудиту 7 

19. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції 

(без статусу юридичної особи публічного права) 

5 

20. Служба у справах дітей 13 

21. Державний архів Сумської області 42 
   

 Усього: 553 

 

 

Керівник апарату Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Начальник управління  

з питань персоналу апарату Олександр МАКУХА 

 


