
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації

15.02.2022                                       м. Мелітополь                                                №26
                               

Про  внесення  змін  до  розпорядження  голови  районної  державної 
адміністрації  від  21.01.2021  №  22  «Про  затвердження  структури  та 
граничної  штатної  чисельності  працівників  апарату  Мелітопольської 
районної державної адміністрації Запорізької області»

Керуючись  статтями  5,  6,  41  Закону  України  «Про  місцеві  державні 
адміністрації»,  Законом  України  «Про  державну  службу»,  постановами 
Кабінету  Міністрів  України  від  12.03.2005  №  179  «Про  упорядкування 
структури  апарату  центральних  органів  виконавчої  влади,  їх  територіальних 
підрозділів та місцевих державних адміністрацій», від 18.04.2012 № 606 «Про 
затвердження  рекомендаційних  переліків  структурних  підрозділів  обласної, 
Київської  та  Севастопольської  міської,  районної,  районної  в  мм.  Києві  та 
Севастополі  державних адміністрацій»  та  з  метою упорядкування  діяльності 
апарату Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області,
ЗОБОВЯЗУЮ:

1.  Внести  до  розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації 
від 21.01.2021  №  22  «Про  затвердження  структури  та  граничної  штатної 
чисельності  працівників  апарату  Мелітопольської  районної  державної 
адміністрації Запорізької області» такі зміни:

1) абзац 26 пункту 5 викласти в новій редакції:
«посаду головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції 

апарату Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області»;

2) після пункту 9 доповнити новими пунктами такого змісту:
«10.  Вивести  з  01.03.2022  зі  структури  та  штатного  розпису  відділу 

організаційної та інформаційної діяльності  апарату Мелітопольської районної 
державної  адміністрації  Запорізької  області  посаду  головного  спеціаліста 
відділу організаційної та інформаційної діяльності.

11.  Вивести з  01.03.2022 зі  структури та штатного розпису юридичного 
відділу апарату Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької 
області  посаду  головного  спеціаліста  –  юрисконсульта  сектору  нормативно-
правової роботи юридичного відділу.

12.  Створити  з  01.03.2022  сектор  цифрового  розвитку,  цифрових 
трансформацій  і  цифровізації  апарату  Мелітопольської  районної  державної 
адміністрації Запорізької області посаду зі штатною чисельністю у кількості 2 
штатні одиниці.



Ввести з 01.03.2022 до структури та штатного розпису сектору цифрового 
розвитку,  цифрових  трансформацій  і  цифровізації  апарату  Мелітопольської 
районної державної адміністрації Запорізької області:

посаду завідувача сектору цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 
цифровізації  апарату  Мелітопольської  районної  державної  адміністрації 
Запорізької області;

посаду  головного  спеціаліста  сектору  цифрового  розвитку,  цифрових 
трансформацій  і  цифровізації  апарату  Мелітопольської  районної  державної 
адміністрації Запорізької області.

3) пункти 10–13 вважати відповідно пунктами 13–16.».

2. Затвердити  з  01.03.2022  структуру  та  штатну  структуру  апарату 
Мелітопольської  районної  державної  адміністрації  Запорізької  області,  що 
додається. 

3.  Відділ  фінансово-господарського  забезпечення  апарату  районної 
держаної  адміністрації  внести відповідні  зміни до штатного розпису апарату 
Мелітопольської  районної  державної  адміністрації  Запорізької  області  та 
затвердити його в установленому порядку.

4.  Контроль за  виконанням цього розпорядження покласти на керівника 
апарату районної державної адміністрації Оксану Кірчеву.

Голова Ігор СУДАКОВ
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної 
державної адміністрації

15.02.2022 № 26

СТРУКТУРА
та штатна чисельність апарату Мелітопольської районної 

державної адміністрації Запорізької області

Назва структурного підрозділу
апарату районної державної адміністрації

Кількість 
працівників

Керівництво районної державної адміністрації 
Голова районної державної адміністрації 1
Перший  заступник  голови  районної  державної 
адміністрації

1

Заступник голови районної державної адміністрації 1
Заступник голови районної державної адміністрації 1
Керівник апарату районної державної адміністрації 1
Всього 5

Відділи та сектори апарату

1. Відділ роботи із зверненнями громадян
Начальник відділу 1
Головний спеціаліст 1
Головний спеціаліст 1
Головний спеціаліст 1
Всього 4

2. Відділ з питань діловодства та контролю
Начальник відділу 1
Головний спеціаліст 1
Головний спеціаліст 1
Головний спеціаліст 1
Всього 4

3. Відділ управління персоналом
Начальник відділу 1
Головний спеціаліст 1
Головний спеціаліст 1
Провідний консультант 1
Всього 4



Продовження додатка

4. Відділ організаційної та інформаційної діяльності
Начальник відділу 1
Головний спеціаліст 1
Головний спеціаліст 1
Всього 3

5. Відділ фінансово-господарського забезпечення
Начальник відділу — головний бухгалтер 1
Головний спеціаліст — бухгалтер 1
Головний спеціаліст — бухгалтер 1
Головний спеціаліст — бухгалтер 1
Головний спеціаліст — бухгалтер 1
Сектор господарського забезпечення 
Завідувач сектору 1
Водій легкового автомобіля 1
Водій легкового автомобіля 1
Прибиральник службових приміщень 1
Всього 9

6. Юридичний відділ
Начальник відділу 1
Заступник начальника відділу 1
Головний спеціаліст — юрисконсульт 1
Головний спеціаліст — юрисконсульт 1
Сектор нормативно-правової роботи
Завідувач сектору 1
Головний спеціаліст — юрисконсульт 1
Всього 6

7. Відділ ведення Державного реєстру виборців
Начальник відділу 1
Головний спеціаліст 1
Головний спеціаліст 1
Головний спеціаліст 1
Всього 4

8. Сектор з мобілізаційної роботи
Завідувач сектору 1
Головний спеціаліст 1
Всього 2

9. Сектор цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 
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Продовження додатка

цифровізації
Завідувач сектору 1
Головний спеціаліст 1
Всього 2

10
.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення 
корупції 

1

Всього: 44
_______________________

Керівник апарату                                                                 Оксана КІРЧЕВА
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