
 
УКРАЇНА  

 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

19.03.2018 № 240/А-2018 

 

 Про внесення змін до структури Департаменту 

екології та природних ресурсів Одеської 

обласної державної адміністрації, затвердженої 

розпорядженням голови Одеської обласної 

державної адміністрації від 20 лютого 2017 року 

№ 123/А-2017 

 

 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», розпорядження виконуючого обов’язки голови Одеської 

обласної державної адміністрації від 06 лютого 2018 року № 118/А-2018 

«Про внесення змін до структури та граничної чисельності працівників 

структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації»,  

з урахуванням пропозицій директора Департаменту екології та природних 

ресурсів Одеської обласної державної адміністрації (лист від 12 березня  

2018 року № 02-17/1363): 

1. Внести зміни до структури Департаменту екології та природних 

ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, затвердженої 

розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від  

20 лютого 2017 року № 123/А-2017, виклавши її у новій редакції (додається). 

2. Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної 

державної адміністрації:  

2.1. Внести зміни до штатного розпису Департаменту та подати його на 

затвердження в установленому порядку.  

2.2. Забезпечити здійснення заходів, пов’язаних із змінами в організації 

праці, згідно із законодавством про державну службу та законодавством про 

працю. 

3. Виконання розпорядження контролюватиму особисто. 

 

Голова обласної  

державної адміністрації  

 

М.В.Степанов  

 



 Додаток 

до розпорядження голови 

обласної державної адміністрації  

20.02.2017 № 123/А-2017 

(у редакції розпорядження голови 

обласної державної адміністрації  

19.03.2018 № 240/А-2018) 

 

 Структура 

Департаменту екології та природних ресурсів 

Одеської обласної державної адміністрації 

 

 

№ з/п Назва структурного підрозділу та посад Штатна 

чисельність 

(одиниці) 

1. Директор Департаменту 1 

2. Головний спеціаліст - юрисконсульт 1 

3. Сектор з питань персоналу  

 Завідувач сектору 1 

 Провідний спеціаліст 1 

 Разом по сектору: 2 

4. Управління охорони та раціонального використання 

природних ресурсів 

 

 Заступник директора Департаменту – начальник 

управління  

1 

4.1. Відділ погоджень у сфері господарської діяльності  

 Заступник начальника управління - начальник відділу 1 

 Головний спеціаліст 4 

4.2. Відділ оцінки впливу на довкілля, земельних 

ресурсів, біоресурсів та заповідної справи 

 

 Начальник відділу 1 

 Заступник начальника відділу 1 

 Головний спеціаліст 7 

 Разом по управлінню: 15 

5. Управління природоохоронних програм, 

бухгалтерського обліку, фінансової звітності та 

організаційного забезпечення 

 

 Заступник директора Департаменту – начальник 

управління  

1 

5.1. Відділ стратегічного планування та моніторингу   

 Заступник начальника управління - начальник відділу 1 

 Заступник начальника відділу 1 



 Головний спеціаліст 2 

 Спеціаліст 1 

5.2 Відділ бухгалтерського обліку, фінансової звітності 

та організаційного забезпечення 

 

 Начальник відділу – головний бухгалтер 1 

 Головний спеціаліст 3 

 Провідний інспектор 1 

 Разом по управлінню: 11 

 ВСЬОГО ПО ДЕПАРТАМЕНТУ: 30 

___________________ 


