
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

16.04.2021 № 393/од-2021 

 

 Про затвердження структури та штатної 

чисельності Департаменту капітального 

будівництва та дорожнього господарства 

Одеської обласної державної адміністрації 

 

 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», частини третьої статті 6 Закону України «Про державну 

службу», постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року  

№ 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів 

виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних 

адміністрацій", розпорядження голови Одеської обласної державної 

адміністрації від 31 березня 2021 року № 306/од-2021 «Про упорядкування 

структури Одеської обласної державної адміністрації», з урахуванням 

пропозицій начальника управління капітального будівництва Одеської 

обласної державної адміністрації (лист від 06 квітня 2021 року  

№ 306/26/01.01-02/45): 

 

1. Затвердити структуру та штатну чисельність Департаменту 

капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної 

державної адміністрації (додається). 

 

2. Начальнику управління капітального будівництва Одеської обласної 

державної адміністрації: 

2.1. Розробити штатний розпис Департаменту капітального 

будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної 

адміністрації та подати його на затвердження в установленому порядку.  

2.2. Забезпечити здійснення заходів, пов’язаних із змінами у структурі 

та штатному розписі підрозділу, згідно із законодавством про державну 

службу та працю. 

 

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження виконуючого 

обов’язки голови Одеської обласної державної адміністрації від 30 липня 

2019 року № 926/А-2019 «Про затвердження структури та штатної 



чисельності управління капітального будівництва Одеської обласної 

державної адміністрації» та розпорядження голови Одеської обласної 

державної адміністрації від 11 серпня 2020 року № 542/од-2020 «Про 

внесення змін до структури та штатної чисельності управління капітального 

будівництва Одеської обласної державної адміністрації». 

 

 

 

Голова  Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

обласної державної адміністрації  

16 квітня 2021 року № 393/од-2021 

 

 Структура та штатна чисельність 

Департаменту капітального будівництва та 

дорожнього господарства Одеської обласної 

державної адміністрації 

 

 

№ з/п Назва структурного підрозділу та посад Штатна 

чисельність 

(одиниці) 

1. Директор Департаменту  1 

2. Головний спеціаліст з питань персоналу 1 

3. Управління капітального будівництва  

 Заступник директора Департаменту – начальник 

управління 

1 

3.1. Відділ організації будівництва   

 Начальник відділу 1 

 Головний спеціаліст 2 

 Провідний спеціаліст 1 

 Разом по відділу: 4 

3.2. Відділ з питань закупівель  

 Начальник відділу 1 

 Головний спеціаліст 2 

 Спеціаліст 1 

 Разом по відділу: 4 

 Разом по управлінню: 9 

4. Управління проєктно-кошторисної документації  

 Заступник директора Департаменту – начальник 

управління 

1 

4.1. Відділ проєктно-кошторисної документації та 

договірної роботи 

 

 Начальник відділу 1 

 Головний спеціаліст 3 

 Разом по відділу: 4 

4.2. Відділ розвитку інфраструктури  

 Начальник відділу 1 

 Головний спеціаліст 3 

 Разом по відділу: 4 

 Разом по управлінню: 9 



5. Відділ фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

 

 Начальник відділу – головний бухгалтер 1 

 Головний спеціаліст 3 

 Разом по відділу: 4 

6. Юридичний сектор   

 Завідувач сектору 1 

 Головний спеціаліст 2 

 Разом по сектору: 3 

 ВСЬОГО ПО ДЕПАРТАМЕНТУ: 27 

_______________________ 


