
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Г О Л ОВ И  ОБ Л АС Н О Ї  Д ЕР Ж АВ Н ОЇ  АДМ І Н ІС ТР АЦ І Ї  

 
12.07.2019   м. Дніпро   № Р-400/0/3-19 

 

⌐                         ¬      

Про внесення змін до  
розпорядження голови  

облдержадміністрації  

від 25 квітня 2019 року  

№ Р-232/0/3-19 
 

 

 
Керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, 

відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 06 червня 

2018 року № Р-317/0/3-18 “Про затвердження Регламенту Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації”, у зв’язку з кадровими змінами: 
 

1. Внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації  

від 25 квітня 2019 року № Р-232/0/3-19 “Про розподіл функціональних 
повноважень керівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації”, 

виклавши додаток до розпорядження “Здійснення повноважень голови 

облдержадміністрації, першого заступника голови, керівника апарату та 

заступників голови облдержадміністрації” у новій редакції, що додається. 
 

2. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 

на керівника апарату облдержадміністрації Тимчук А.Л., контроль залишаю за 
собою. 

 

 

 
Тимчасово виконуючий обов’язки 

голови облдержадміністрації 

 

Д.І.БАТУРА 

 



 

 Додаток  
до розпорядження голови 
облдержадміністрації 
від 25.04.2019 № Р-232/0/3-19 
(у редакції розпорядження 
голови облдержадміністрації 

12.07.2019 № Р-400/0/3-19) 
 

ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ 
голови облдержадміністрації, першого заступника голови,  

керівника апарату та заступників голови облдержадміністрації 
 

У разі відпустки, хвороби чи іншої причини відсутності голови, першого 
заступника голови, керівника апарату та заступника голови 
облдержадміністрації його повноваження здійснює: 

 
голова облдержадміністрації 
 

 перший заступник голови 
облдержадміністрації 
КУЖМАН О.М. 
 

перший заступник голови 
облдержадміністрації 
(питання фінансів,  
економічного розвитку, 
децентралізації, охорони здоров’я, 
агропромислового комплексу, 
зовнішньоекономічної діяльності, 
інформаційних технологій та 
електронного врядування) 
КУЖМАН О.М. 
 

 керівник апарату 
облдержадміністрації  
(питання фінансово-господарського, 
кадрового, організаційного, 
протокольного забезпечення, 
державної служби, роботи зі 
зверненнями громадян,  
доступу до публічної інформації, 
персоніфікованого обліку виборців, 
архіву, електронного документообігу 
та контролю, протокольних заходів) 
ТИМЧУК А.Л. 
 

керівник апарату 
облдержадміністрації  
(питання фінансово-
господарського, кадрового, 
організаційного, протокольного 
забезпечення, державної служби, 
роботи зі зверненнями громадян,  
доступу до публічної інформації, 
персоніфікованого обліку виборців, 
архіву, електронного 
документообігу та контролю, 
протокольних заходів) 
ТИМЧУК А.Л. 
 

 заступник керівника апарату 
облдержадміністрації  
ПОЛТОРАЦЬКА Н.В. 
(відповідно до розпорядження голови 
облдержадміністрації  
від 11.01.2013 № Р-15/0/3-13  
(зі змінами) 



заступник голови 

облдержадміністрації  

(питання взаємодії з 
правоохоронними органами, 

оборонної роботи та цивільного 

захисту, учасників анти-

терористичної операції та ООС, 
земельних відносин, використання 

та охорони земель) 

ЮРЧЕНКО В.О. 
 

 заступник голови 

облдержадміністрації  

(питання житлово-комунального 
господарства, будівництва, 

транспорту, зв’язку, архітектури, 

містобудування, паливно-

енергетичного комплексу  
та енергозбереження,  

екології та природних ресурсів) 

або інша посадова особа,  
визначена розпорядженням голови 

облдержадміністрації 

 

 
заступник голови 

облдержадміністрації  

(питання інформаційної діяльності, 
комунікацій з громадськістю, 

освіти і науки, соціального захисту 

населення, молоді та спорту, 

культури, національностей та 
релігій, у справах дітей) 

БАТУРА Д.І. 

 
 

 заступник голови 

облдержадміністрації  

(питання сім’ї, гендерної політики) 
ГРИЦАЙ І.О. 

або інша посадова особа,  

визначена розпорядженням голови 

облдержадміністрації 
 

заступник голови 

облдержадміністрації  

(питання житлово-комунального 
господарства, будівництва, 

транспорту, зв’язку, архітектури, 

містобудування, паливно-
енергетичного комплексу  

та енергозбереження,  

екології та природних ресурсів) 

 

 заступник голови 

облдержадміністрації  

(питання взаємодії з 
правоохоронними органами, 

оборонної роботи та цивільного 

захисту, учасників анти-
терористичної операції та ООС, 

земельних відносин, використання та 

охорони земель) 

ЮРЧЕНКО В.О. 
або інша посадова особа,  

визначена розпорядженням голови 

облдержадміністрації 

 
   

Продовження додатка  



заступник голови 

облдержадміністрації  

(питання сім’ї, гендерної політики) 
ГРИЦАЙ І.О. 

 заступник голови 

облдержадміністрації  

(питання інформаційної діяльності, 
комунікацій з громадськістю,  

освіти і науки, соціального захисту 

населення, молоді та спорту, 

культури, національностей та релігій, 
у справах дітей) 

БАТУРА Д.І. 

або інша посадова особа,  
визначена розпорядженням голови 

облдержадміністрації 

 

 
Примітка. У разі відсутності взаємозамінних осіб, обов’язки щодо 

здійснення їх повноважень покладаються на посадову особу 

облдержадміністрації окремим розпорядженням голови облдержадміністрації. 
У разі звільнення першого заступника голови облдержадміністрації, 

одного із заступників голови облдержадміністрації, його обов’язки 

покладаються на посадову особу облдержадміністрації окремим 

розпорядженням голови облдержадміністрації. 
 

 

Начальник управління  
організаційної роботи апарату 

облдержадміністрації 

 

 
 

С.С.ВОЛИНЕЦЬ 

 

Продовження додатка  
 


