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 Функціональні обов'язки 

голови, першого заступника голови та 

заступників голови Одеської обласної 

державної адміністрації 

 

 

Голова обласної державної адміністрації 

Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ 
 

Голова обласної державної адміністрації відповідно до статей 118, 119 

Конституції України, статті 39 Закону України "Про місцеві державні 

адміністрації", інших законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів 

України, органів виконавчої влади вищого рівня: 

очолює обласну державну адміністрацію та здійснює керівництво її 

діяльністю, несе відповідальність за реалізацію законів України, актів 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, а 

також за виконання завдань, віднесених законодавством України до 

компетенції обласної державної адміністрації; 

представляє обласну державну адміністрацію у відносинах з 

центральними органами державної виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від 

форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно 

до законодавства; 

на виконання Конституції України, законів України, актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади, які відповідно до закону забезпечують 

нормативно-правове регулювання власних і делегованих повноважень, у 

межах своїх повноважень видає розпорядження; 

інформує Президента України і Кабінет Міністрів України та щорічно 

звітує перед ними про виконання обласною державною адміністрацією 

покладених на неї повноважень, а також суспільно-політичне, соціально-

економічне, екологічне та інше становище на території Одеської області; 

у встановленому порядку вносить пропозиції з питань удосконалення 

чинного законодавства України і практики його реалізації, системи 

державного управління; 



формує склад обласної державної адміністрації, визначає її структуру 

та затверджує штатний розпис, у межах затверджених бюджетів виступає 

розпорядником коштів; 

спрямовує та координує діяльність першого заступника, заступників 

голови, керівника апарату, керівників структурних підрозділів обласної 

державної адміністрації, голів районних державних адміністрацій; 

забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму 

секретності, вживає заходів щодо забезпечення мобілізаційної роботи; 

утворює для сприяння здійсненню повноважень консультативні, 

дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії; 

проводить особистий прийом громадян, розглядає і дає доручення 

щодо їхніх звернень; 

здійснює інші функції, передбачені актами законодавства. 

 

Контролює роботу структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації та її апарату: 

сектору внутрішнього аудиту; 

сектору запобігання та виявлення корупції; 

патронатної служби апарату; 

юридичного управління апарату; 

відділу фінансового забезпечення апарату; 

сектору мобілізаційної роботи апарату; 

сектору нагород апарату; 

сектору режимно-секретної роботи апарату. 

 

Перший заступник голови та заступники голови Одеської обласної 

державної адміністрації 

Відповідно до розподілу функціональних обов’язків перший заступник 

голови та заступники голови обласної державної адміністрації: 

забезпечують виконання положень Конституції України, законів 

України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших 

нормативно-правових актів, розпоряджень та доручень голови обласної 

державної адміністрації, основних завдань та повноважень обласної 

державної адміністрації у відповідних галузях; 

контролюють роботу відповідних структурних підрозділів, 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, служб та комісій, 

утворених головою обласної державної адміністрації; 

координують діяльність територіальних органів міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, роботу підприємств, установ, 

організацій, які належать до сфери управління обласної державної 

адміністрації; 

надають у межах повноважень обов’язкові для виконання доручення 

структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним 



державним адміністраціям, а також органам місцевого самоврядування з 

питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади; 

залучають до розгляду питань підприємства, установи, організації; 

вносять на розгляд голові обласної державної адміністрації пропозиції 

з питань, віднесених до їх повноважень; 

беруть участь у роботі консультативних, дорадчих та інших 

допоміжних органів, служб та комісій, утворених головою обласної 

державної адміністрації; 

взаємодіють з постійними комісіями обласної ради, органами 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами 

та організаціями; 

візують проєкти розпоряджень голови обласної державної 

адміністрації; 

у встановленому порядку здійснюють особистий прийом громадян, 

розглядають звернення і дають доручення щодо їх розгляду; 

за дорученням голови обласної державної адміністрації представляють 

інтереси обласної державної адміністрації у відносинах із третіми особами; 

здійснюють інші функції, необхідні для належного виконання 

покладених обов’язків. 

Перший заступник голови та заступники голови Одеської обласної 

державної адміністрації несуть відповідальність за виконання покладених 

обов’язків щодо забезпечення реалізації повноважень обласної державної 

адміністрації у відповідних галузях. 

 

Перший заступник голови Одеської обласної державної 

адміністрації Борис ВОЛОШЕНКОВ 

Забезпечує реалізацію визначених Законом України «Про місцеві 

державні адміністрації» та іншими законами України повноважень обласної 

державної адміністрації у галузях: 

охорони здоров'я; 

цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними 

органами; 

зовнішньоекономічної діяльності; 

міжнародного та міжрегіонального співробітництва; 

інформації, діяльності засобів масової інформації; 

зв’язків з громадськістю; 

архівної справи; 

забезпечення функціонування української мови як державної. 

 

Контролює роботу структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації: 

Департаменту охорони здоров'я; 



Департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами; 

Департаменту інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, 

міжнародного співробітництва і туризму (у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності та міжнародного співробітництва); 

управління комунікацій та інформаційної політики; 

Державного архіву Одеської області. 

Координує діяльність: 

Головного управління Національної поліції в Одеській області; 

Південного міжрегіонального територіального управління АРМА; 

Південного регіонального управління Державної прикордонної служби 

України; 

Головного управління Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій в Одеській області; 

Одеської митниці Держмитслужби; 

Головного управління Державної міграційної служби України в 

Одеській області; 

Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. 

Одеса); 

Представництва Міністерства закордонних справ України в Одесі; 

Південного міжрегіонального департаменту Національної служби 

здоров’я; 

Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в 

Одеській області. 

 

Взаємодіє з: 

Одеською обласною прокуратурою; 

управлінням Служби безпеки України в Одеській області; 

Одеським обласним територіальним центром комплектування та 

соціальної підтримки; 

військовими установами, закладами, частинами та підрозділами 

Збройних сил України, дислокованими на території області; 

закладами охорони здоров’я; 

Представником Національної ради України з питань телебачення та 

радіомовлення в Одеській області; 

філією публічного акціонерного товариства «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України «Одеська регіональна дирекція»; 

Уповноваженим із захисту державної мови; 

Громадською радою при Одеській обласній державній адміністрації; 

громадськими об'єднаннями. 

 

 

 



Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації 

(питання життєзабезпечення та будівництва) 

Сергій ПІДГАЙНИЙ 

Забезпечує реалізацію визначених Законом України «Про місцеві 

державні адміністрації» та іншими законами України повноважень обласної 

державної адміністрації у галузях: 

житлово-комунального господарства; 

паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження; 

містобудування та архітектури; 

капітального будівництва та дорожнього господарства. 

 

Контролює роботу структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації: 

Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності; 

Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства; 

управління з питань містобудування та архітектури. 

 

Координує діяльність: 

Управління ДІАМ в Одеській області; 

Управління Держенергонагляду в Одеській області. 

 

Взаємодіє з: 

Службою автомобільних доріг в Одеській області; 

державним підприємством «Служба місцевих автомобільних доріг»; 

відокремленим підрозділом "Південна електроенергетична система" 

державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго"; 

Одеським ЛВУМГ «Прикарпаттрансгаз»; 

філією ДП «Укрдержбудекспертиза» в Одеській області; 

підприємствами та установами енергетичної галузі, організаціями 

житлово-комунального господарства; 

підприємствами, організаціями та установами будівельної галузі; 

установами та підприємствами в галузі архітектури. 

 

Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації 

(питання економіки та фінансів) 

Костянтин ГОЙ 

 

Забезпечує реалізацію визначених Законом України «Про місцеві 

державні адміністрації» та іншими законами України повноважень обласної 

державної адміністрації у галузях: 

соціально-економічного розвитку; 

фінансової та бюджетної політики; 

інвестиційної політики; 



сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної 

регуляторної політики; 

побутового та торговельного обслуговування; 

підвищення конкурентоспроможності територій; 

праці та зайнятості населення. 

 

Контролює роботу структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації: 

Департаменту економічної політики та стратегічного планування; 

Департаменту фінансів; 

Департаменту інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, 

міжнародного співробітництва і туризму (у сфері інвестиційної діяльності). 

 

Координує діяльність: 

Головного управління ДПС в Одеській області; 

Головного управління ДФС в Одеській області; 

Південного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими 

платниками податків; 

Головного управління Державної казначейської служби України в 

Одеській області; 

Головного управління статистики в Одеській області; 

Головного управління Держпраці в Одеській області; 

Сектору Державної регуляторної служби в Одеській області. 

 

Взаємодіє з: 

Управлінням НКЦПФР у Південному регіоні; 

Відділенням Національної служби посередництва і примирення в 

Одеській області; 

Одеським обласним центром зайнятості; 

банківськими та фінансово-кредитними установами; 

страховими компаніями; 

підприємствами промисловості; 

громадськими організаціями та об’єднаннями підприємців, виробників 

та роботодавців; 

проектними та науково-дослідними організаціями; 

підприємствами і організаціями торгівлі, громадського харчування та 

побутового обслуговування. 

 

Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації 

(питання транспорту, екології та агропромислової політики) 

Олег МУРАТОВ 

 



Забезпечує реалізацію визначених Законом України «Про місцеві 

державні адміністрації» та іншими законами України повноважень обласної 

державної адміністрації у галузях: 

агропромислового розвитку та продовольства; 

екології та природних ресурсів; 

земельних відносин та використання водних об’єктів; 

морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та 

зв’язку. 

 

Контролює роботу структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації: 

Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних 

відносин; 

Департаменту екології та природних ресурсів; 

Департаменту морегосподарського комплексу, транспортної 

інфраструктури та зв’язку. 

 

Координує діяльність: 

Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області; 

Південного міжрегіонального головного управління 

Держпродспоживслужби на державному кордоні; 

Головного управління Держгеокадастру в Одеській області; 

Південного офісу Держаудитслужби; 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Одеській та Миколаївській областях;  

Південного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України; 

Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу; 

Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства 

у Одеській області; 

Чорноморського басейнового управління Державного агентства 

меліорації та рибного господарства; 

Одеського обласного управління лісового та мисливського 

господарства; 

Сектору в Одеській області Державного агентства водних ресурсів 

України; 

Південного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки; 

Чорноморського міжрегіонального управління Державної служби 

морського та річкового транспорту України; 

Азово-Чорноморського міжрегіонального відділу Департаменту 

державного геологічного контролю Держгеонадр; 

Південної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки. 

 



Взаємодіє з: 

Територіальним управлінням Рахункової палати по Одеській, 

Миколаївській та Херсонській областях; 

Басейновим управлінням водних ресурсів річок Причорномор'я та 

нижнього Дунаю; 

державним підприємством «Одеський регіональний центр 

стандартизації, метрології та сертифікації»; 

державним підприємством «Одеський науково-дослідний та проектний 

інститут землеустрою»; 

комунальним підприємством «Одеський обласний фонд підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі»; 

організаціями і підприємствами, які обслуговують агропромисловий 

комплекс; 

науковими установами та навчальними закладами 

сільськогосподарського профілю; 

Одеською дирекцією ПАТ «Укрпошта»; 

регіональною філією «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця»; 

казенним підприємством "Морська пошуково-рятувальна служба"; 

адміністраціями морських портів, розташованих на території Одеської 

області; 

підприємствами транспортної сфери та морегосподарського комплексу. 

 

Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації 

(соціально-гуманітарні питання ) 

Світлана ФАБРИКАНТ 

 

Забезпечує реалізацію визначених Законом України «Про місцеві 

державні адміністрації» та іншими законами України повноважень обласної 

державної адміністрації у галузях: 

науки, освіти, науково-технічної діяльності; 

молодіжної політики; 

соціального забезпечення та соціального захисту населення; 

сімейної політики; 

материнства і дитинства; 

культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної 

спадщини;  

фізичної культури і спорту; 

туризму, рекреації, курортів. 

 

Контролює роботу структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації: 

Департаменту освіти і науки; 

Департаменту соціальної та сімейної політики; 



Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів 

культурної спадщини; 

Департаменту інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, 

міжнародного співробітництва і туризму (у сфері туризму та курортів); 

управління фізичної культури і спорту; 

служби у справах дітей. 

 

Координує діяльність: 

Управління Державної служби якості освіти в Одеській області; 

Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області; 

Головного управління Національної соціальної сервісної служби в 

Одеській області; 

Відділу в Одеській області Міністерства у справах ветеранів України. 

 

Взаємодіє з: 

Одеським обласним центром соціальних служб; 

Одеським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів; 

Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 

України в Одеській області; 

Одеським регіональним управлінням Державного фонду сприяння 

молодіжному житловому будівництву; 

організаціями Товариства Червоного Хреста України; 

відділенням Національного олімпійського комітету України в Одеській 

області; 

організаціями ветеранів та учасників бойових дій; 

закладами освіти та молодіжними організаціями; 

релігійними організаціями; 

установами культури; 

благодійними фондами з вирішення соціальних питань; 

спортивними закладами; 

туристичними організаціями. 

 

Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації 

(питання цифрового розвитку, цифрової трансформації та 

цифровізації) 

ВАКАНСІЯ 

 

Забезпечує реалізацію визначених Законом України «Про місцеві 

державні адміністрації» та іншими законами України повноважень обласної 

державної адміністрації у галузях: 

цифрового розвитку та цифрової трансформації; 

технічного забезпечення захисту інформації. 

 



Контролює роботу структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації: 

Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 

цифровізації. 

 

Координує діяльність: 

Управління Держспецзв'язку в Одеській області. 

 

Взаємодіє з: 

комунальним підприємством "Обласний інформаційно-аналітичний 

центр"; 

підприємствами, організаціями та громадськими об’єднаннями у сфері 

IT-технологій. 

___________________ 



 


