
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

04 листопада 2015 року м. Вінниця ЛІ' 688 

Про оптимізаціїо окремих структурних підрозділів 
облдержадміністрації та внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації від 29 грудня 2012 року № 750 

Відповідно до статей 5, 47 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статей 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, постанови 
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 року № 91 «Деякі питання 
діяльності місцевих державних адміністрацій»: 

1. Припинити Департамент соціальної політики облдержадміністрації та 
управління у справах сім'ї, молоді та спорту Вінницької обласної державної 
адміністрації шляхом їх ліквідації. 

2. Утворити: 

2.1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної 
державної адміністрації. 

2.2. Управління фізичної культури та спорту Вінницької обласної 
державної адміністрації. 

2.3 Ліквідаційну комісію Департаменту соціальної політики 
облдержадміністрації у складі згідно з додатком 1. 

2.4. Ліквідаційну комісію управління у справах сім'ї, молоді та спорту 
Вінницької обласної державної адміністрації, у складі згідно з додатком 2. 

3. Ліквідаційним комісіям Департаменту соціальної політики 
облдержадміністрації та управління у справах сім'ї, молоді та спорту Вінницької 
обласної державної адміністрації забезпечити збереження матеріальних 
цінностей та внести пропозиції облдержадміністрації щодо подальшого їх 
використання. 
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4. Установити двомісячний строк заявления кредиторами своїх вимог до 
Департаменту соціальної політики облдержадміністрації і управління у справах 
сім'ї, молоді та спорту Вінницької обласної державної адміністрації, що 
припиняються, з дня опублікування відповідних повідомлень. 

5. Попередити директора Департаменту соціальної політики 
облдержадміністрації та його заступників, начальника управління у справах 
сім'ї, молоді та спорту Вінннцької обласної державної адміністрації та його 
заступників, про наступне їх вивільнення у зв'язку з припиненням юридичних 
осіб згідно з додатком 3. 

6. Першому заступнику директора Департаменту соціальної політики 
облдержадміністрації Каратаєвій Л.В. та начальнику управління у справах сім"ї, 
молоді та спорту Вінницької обласної державної адміністрації Чернявському 

6.1. Протягом трьох робочих днів з дня видання цього розпорядження 
повідомити про ліквідацію юридичних осіб орган державної реєстрації та вжити 
інших організаційних заходів, пов'язаних з припиненням юридичних осіб. 

6.2. Попередити працівників Департаменту соціальної політики 
облдержадміністрації і управління у справах сім"ї, молоді та спорту Вінницької 
обласної державної адміністрації про наступне їх вивільнення у зв'язку з 
припиненням юридичних осіб. 

7. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Копачевський М.А.) 
розробити у тижневий термін проект розпорядження голови 
облдержадміністрації щодо встановлення фонду оплати праці та видатків на 
утримання структурних підрозділів облдержадміністрації з урахуванням цього 
розпорядження. • • 

8. Внести до розпорядження голови облдержадміністрації від 29 грудня 
2012 року № 750 «Про перелік структурних підрозділів облдержадміністрації» 
таку зміну: 

Затвердити перелік структурних підрозділів облдержадміністрації та їх 
граничну чисельність у новій редакції, що додається. 

9. Контроль за виконанням цього розпорядженням залишаю за собою. 

С.В.: 

Голова обласної державної 
адміністрації В. КОРОВІЙ 



с 
Додаток З 

до розпорядження голови 
облдержадм і н істрації 
від 04 дисютдйО 15 року № 688 

С П И С О К 
працівників Департаменту соціальної політики облдержадміністрації 
та управління у справах сім'ї, молоді та спорту Вінницької обласної 

державної адміністрації, які попереджаються про вивільнення із займаних 
посад у зв'язку з припиненням юридичної особи 

Прізвище, ім'я, по 
батькові 

Посада Підпис Дата 
поперед-
женая 

Сопун 
Анатолій 
Анатолійович 

директор Департаменту соціальної 
політики облдержадміністрації 

Каратаева 
Людмила 
Володимирівна 

перший заступник директора 
Департаменту соціальної політики 
облдержадміністрації І 

Негода 
Людмила 
Григорівна 

заступник директора 
Департаменту соціальної політики 
облдержадміністрації - начальник 
управління з питань соціального 
обслуговування населення 

Остапенко 
Наталя Сергіївна 

заступник директора 
Департаменту соціальної політики 
облдержадміністрації - начальник 
управління державних соціальних 
допомог 

1 ! 
і 

Чернявський 
Сергій 
Володимирович 

начальник управління у справах 
сім'ї, молоді та спорту 
облдержадміністрації 

І 
і 
І 

Олійник 
Олександр 
Миколайович 

заступник начальника управління 
у справах сім'ї, молоді та спорту 
облдержадміністрації - начальник 
відділу фізичної культури та 
спорту 

і 
1 і І і 

Заболотна 
Наталя 
Михайлівна 

заступник начальника управління 
у справах сім'ї, молоді та спорту 
облдержадміністрації 

| 
Керівник апарату 

облдержадміністрації В. БОЙКО 



с 
Додаток 2 

до розпорядження голови 
облдержадміністрації 

в і д 04 дистопчда- 2015 року $ 

С К Л А Д 
ліквідаційної комісії управління у справах сім'ї, молоді та спорту 

Вінницької обласної державної адміністрації 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

Посада Домашня адреса Ідентифіка-
ційний 
номер 

ОЛІИНИК 
Олександр 

Миколайович 

заступник начальника 
управління -

начальник відділу 
фізичної культури та 

спорту, голова 
Комісії 

м.Вінниця, 
вул.Пирогова, 

буд. 157, кв. 25 

2139405093 

КОІДЮБІВСЬКА 
Ірина Сергіївна 

начальник відділу з 
питань молоді, 

масового спорту, 
сім'ї, оздоровлення 

та громадських 
організацій, 

заступник голови 
Комісії 

м.Вінниця, 
вул. 

Малиновського, 
буд. 5 

3257507207 

і і 

РЯБОВА 
Алла Казимирівна 

начальник відділу 
бухгалтерського 

обліку та звітності, 
головний бухгалтер 

М . В І Н Н И Ц Я , 

вул.бОО-річчя, 
буд. 20, кв.60 

2150822189 

і 
і 

Юридична адреса управління у справах сім'ї, молоді та спорту Вінницької 
обласної державної адміністрації: 21050, м.Вінниця, вул. Володарського, 47. 

Керівник апарату 
облдержадміністрації В. БОЙКО 



( 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 
облдержадміністрації 

від 04 листатща2015 року№ 688 

П Е Р Е Л І К 
структурних підрозділів облдержадміністрації 

та їх гранична чисельність 

№ 
з/п Найменування структурного підрозділу 

Гранична 
чисельність 
працівників 

1. Департамент агропромислового розвитку 52 

2. Департамент регіонального економічного розвитку 51 

і. Департамент соціальної та молодіжної політики 56 

4. Департамент житлово-комунального господарства, 
енергетики та інфраструктури 

40 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю 

23 

ь. Департамент освіти і науки 29 

У. Департамент охорони здоров'я та курортів 29 
8. Департамент екології та природних ресурсів 27 
9. Департамент фінансів 68 

10. Департамент цивільного захисту 3 0 

11. Департамент будівництва, містобудування та 
архітектури 

22 

12. Управління культури і мистецтв 17 

У . Управління міжнародного співробітництва 12 

14. Управління у справах національностей та релігій 12 

ІЬ. Управління фізичної культури та спорту 13 

16. Служба у справах дітей 12 

17. Державний архів області 45 

Всього 538 


