
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

12.01.2021                                                                                                   №  5-ОД 

 
 

Про граничну чисельність 

працівників районних держав-

них адміністрацій 

 

 

 Відповідно до статей 6, 33, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 

р. № 1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних 

адміністрацій», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. 

№ 1345 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України 

від  

25 березня 2014 р. № 91», з урахуванням постанов Кабінету Міністрів України 

від 28 грудня 2020 р. № 1336 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606» та від 12 березня 2005 р. № 179 

«Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, 

їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», з метою 

приведення граничної чисельності працівників районних державних 

адміністрацій у відповідність до вимог чинного законодавства: 

 1. Затвердити граничну чисельність працівників районних державних 

адміністрацій (додається). 

2. Головам районних державних адміністрацій, визначених у пункті 1 

цього розпорядження: 

1) вжити заходів із упорядкування структури та чисельності апарату  

та структурних підрозділів районних державних адміністрацій відповідно  

до затвердженої цим розпорядженням граничної чисельності працівників 

районних державних адміністрацій; 

2) забезпечити дотримання вимог законодавства про працю та про 

державну службу, пов’язаних зі змінами в організації праці згідно з цим 

розпорядженням. 

 3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Сумської 

обласної державної адміністрації від 18.04.2014 № 147-ОД «Про затвердження 
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граничної чисельності працівників районних державних адміністрацій  

та структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації»  

(зі змінами). 

 4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 
 

Голова Василь ХОМА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації 

12 січня 2021 року № 5-ОД 
 

 
 
 
 
 

ГРАНИЧНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 

працівників районних державних адміністрацій 
 

№ 

з/п 

Найменування районної 

державної адміністрації 
Гранична чисельність (одиниць) 

1.  Конотопська 143 

2.  Охтирська 118 

3.  Роменська 110 

4.  Сумська 168 

5.  Шосткинська 131 

Усього 670 

 

 

Керівник апарату Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Начальник управління з 

питань персоналу апарату Олександр МАКУХА 

 


