
 

 

У К Р А Ї Н А 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 розпорядження 

 Івано-Франківської   

                                                                                  облдержадміністрації 

 від 17.11.2021 № 454 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про департамент економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури Івано-

Франківської обласної державної адміністрації 

 

1. Загальні положення 

Департамент економічного розвитку, промисловості та 

інфраструктури Івано-Франківської обласної державної адміністрації   

(далі – Департамент) є структурним підрозділом Івано-Франківської 

облдержадміністрації та утворюється головою Івано-Франківської 

облдержадміністрації. Департамент є підзвітний і підконтрольний голові 

Івано-Франківської облдержадміністрації, а також Міністерству економіки 

України (далі – Мінекономіки), Міністерству інфраструктури України 

(далі – Мінінфраструктури), іншим галузевим центральним органам 

виконавчої влади і в межах області забезпечує виконання покладених на 

нього завдань. 

Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативними і 

розпорядчими документами міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, рішеннями і розпорядженнями Івано-Франківської 

обласної ради, Регламентом Івано-Франківської облдержадміністрації, 

розпорядженнями Івано-Франківської облдержадміністрації, іншими 

нормативно-правовими актами, а також цим Положенням та забезпечує їх 

виконання відповідно до своєї компетенції.  

Найменування Департаменту: 

          Повне найменування: департамент економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації. 

Скорочене найменування: департамент економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури облдержадміністрації. 

Місцезнаходження Департаменту: 76004, м. Івано-Франківськ, 

вул. Грушевського, 21. 

 

2. Основні завдання 

Основними завданнями Департаменту є: 

забезпечення реалізації державної політики економічного і 

соціального розвитку на території області; 



 

 

участь у формуванні і забезпеченні реалізації державної 

регіональної політики разом з іншими структурними підрозділами Івано-

Франківської облдержадміністрації на території області; 

забезпечення реалізації державної політики сприяння розвитку і 

підтримки підприємництва, надання адміністративних послуг на території 

області; 

забезпечення реалізації державної регуляторної політики на 

території області; 

забезпечення реалізації державної політики у промисловості, 

паливно-енергетичному секторі на території області;  

забезпечення реалізації державної політики у галузях транспорту 

та зв’язку на території області; 

забезпечення реалізації державної політики у сфері 

енергоефективності, енергозбереження та розвитку альтернативної 

енергетики на території області;  

забезпечення реалізації державної політики у сфері науково-

технічної та інноваційної діяльності на території області; 

забезпечення реалізації державної політики у сферах розвитку 

внутрішньої торгівлі та послуг на території області;  

забезпечення реалізації державної цінової політики на території 

області; 

забезпечення реалізації державної політики у сфері ефективного 

управління державним майном в області; 

забезпечення реалізації на території області державної та 

регіональної політики у сфері децентралізації владних повноважень, 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади в області; 

фінансування державних та обласних програм з питань соціально-

економічного розвитку, підтримки підприємництва, капітального ремонту, 

реконструкції та спорудження нових об’єктів соціально-культурного 

призначення, дорожньої інфраструктури та безпеки дорожнього руху. 

 

3. Функції 

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:  

організовує  виконання  Конституції  і  законів  України,  актів  

Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України,  наказів  міністерств,   

відомств,    інших    центральних    органів    виконавчої    влади,             

інших нормативно-правових актів, розпоряджень Івано-Франківської 

облдержадміністрації та здійснює в межах повноважень контроль за їх 

реалізацією; 

бере участь у підготовці звітів голови Івано-Франківської 

облдержадміністрації у частині, що стосується компетенції Департаменту;  

розробляє проєкти розпоряджень Івано-Франківської 

облдержадміністрації,  у визначених законом випадках – проєкти 

нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;  



 

 

бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, 

розроблених іншими органами виконавчої влади;  

готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами 

інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Івано-

Франківської облдержадміністрації; 

вносить в установленому порядку пропозиції з питань 

удосконалення законодавства України;  

виступає замовником наукових, маркетингових та інших 

аналітичних досліджень у відповідних галузях; 

бере, в установленому порядку, участь в роботі організацій, 

офіційних делегацій, комісій, комітетів, робочих груп тощо; 

готує самостійно, спільно та у складі робочих груп проєкти угод, 

договорів, меморандумів, протоколів у межах своїх повноважень;  

вносить пропозиції до проєкту обласного бюджету; 

готує бюджетні запити департаменту фінансів Івано-Франківської 

облдержадміністрації щодо бюджетних програм, розпорядником яких є 

Департамент;  

забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів; 

бере участь у розробленні загальнодержавних програм 

економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, 

забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, 

на території області; 

реалізує проєкти регіонального розвитку за кошти державного 

бюджету, отримані від ЄС у рамках виконання Угоди про фінансування 

програми підтримки секторальної політики; 

розробляє спільно із структурними підрозділами Івано-Франківської 

облдержадміністрації, районними державними адміністраціями проєкти 

програм у сферах: соціально-економічного і культурного розвитку області, 

підтримки малого і середнього підприємництва області, розвитку науково-

технічної та інноваційної діяльності області, енергоефективності та 

розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії 

в області, енергозбереження для населення області, безпеки дорожнього 

руху та інших, що відносяться до галузевої компетенції Департаменту, та 

забезпечує організацію їх виконання;  

виступає головним розпорядником та замовником виконання робіт з 

капітального ремонту, поточного ремонту та реконструкції, передбачених 

регіональними (обласними) цільовими програмами, формує списки 

об’єктів та укладає договори підряду на їх виконання, відповідно до 

компетенції;  

виступає головним розпорядником та забезпечує фінансування 

державних та обласних програм з питань соціально-економічного 

розвитку, підтримки підприємництва, енергоефективності та 

енергозбереження, капітального ремонту, реконструкції та спорудження 

нових об’єктів соціально-культурного призначення, дорожньої 



 

 

інфраструктури та безпеки дорожнього руху згідно з чинним 

законодавством; 

в межах чинного законодавства здійснює закупівлю товарів, робіт та 

послуг і укладає відповідні договори; 

виконує роботи з прогнозування та підготовки програм 

економічного і соціального розвитку: 

- розробляє прогнози економічного і соціального розвитку області 

на середньостроковий період та програми економічного і соціального 

розвитку на короткостроковий період; 

- бере участь у розробленні проєктів прогнозів економічного і 

соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий періоди; 

 - забезпечує реалізацію в області Державної стратегії економічного і 

соціального розвитку та підготовку звітів з її виконання; 

- забезпечує розроблення проєкту регіональної стратегії розвитку, 

координацію виконання регіональної стратегії розвитку та підготовку 

звітів про її виконання; 

забезпечує аналіз та контроль за виконанням показників програм 

економічного і соціального розвитку області на короткостроковий період; 

аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку 

області, бере участь у визначенні його пріоритетів, у проведенні 

структурних змін та готує керівництву Івано-Франківської 

облдержадміністрації пропозиції, спрямовані на забезпечення сталого 

розвитку області; 

здійснює організаційно-методичне керівництво та координує 

діяльність структурних підрозділів Івано-Франківської 

облдержадміністрації, районних державних адміністрацій, територіальних 

громад з питань розроблення прогнозів економічного і соціального 

розвитку на середньостроковий  та короткостроковий періоди та 

відповідних програм економічного і соціального розвитку області та 

територій, забезпечує взаємодію з ними під час розв'язання інших проблем 

комплексного розвитку територій; 

забезпечує координацію роботи, пов'язану з реалізацією Закону 

України "Про статус гірських населених пунктів в Україні";  

проводить аналіз внутрішньорегіональної диференціації 

економічного і соціального розвитку регіону; 

здійснює, в установленому порядку, моніторинг показників 

соціально-економічного розвитку територій області;  

розробляє пропозиції, спрямовані на виконання актів Президента 

України та Кабінету Міністрів України, інших центральних                       

органів виконавчої влади, з питань, що відносяться до компетенції 

Департаменту; 

розробляє пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки 

(перепідготовки) кадрів (спеціалістів) у сфері економіки та управління; 



 

 

організовує і бере участь у проведенні науково-практичних 

конференцій, обласних нарад, семінарів, навчань з питань, що входять до 

компетенції Департаменту; 

бере участь, в межах компетенції, у заходах, спрямованих на 

реалізацію державної регіональної політики щодо підтримки 

територіальних громад;  

узагальнює перелік проблемних питань у різних сферах економіки 

області, що потребують вирішення на рівні Уряду та інших центральних 

органів виконавчої влади; 

          здійснює координацію робіт щодо здійснення державної політики у 

сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів на 

території області; 

бере участь у підготовці матеріалів на засідання колегії Івано-

Франківської облдержадміністрації та сесії Івано-Франківської обласної 

ради з питань, що відносяться до компетенції Департаменту; 

координує діяльність структурних підрозділів Івано-Франківської 

облдержадміністрації, районних державних адміністрацій, територіальних 

громад у напрямку реалізації державної регуляторної політики, надання 

адміністративних послуг органами державної влади, управління 

державним сектором економіки, підтримки підприємництва, інноваційної 

політики; 

здійснює в межах делегованих йому повноважень регуляторні і 

дозвільні функції; 

надає, у межах компетенції, консультаційну, інформаційну та іншу 

допомогу суб'єктам підприємницької діяльності; 

бере участь у відборі інноваційних проєктів для їх фінансової 

підтримки за рахунок коштів, передбачених в Державному та обласному 

бюджетах України; 

забезпечує ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності, 

які відносяться до сфери управління Івано-Франківської 

облдержадміністрації, районних державних адміністрацій; 

сприяє забезпеченню упорядкування обліку юридичних осіб – 

об’єктів державної власності, що перебувають у сфері управління Івано-

Франківської облдержадміністрації і райдержадміністрацій та тих, які 

втратили підпорядкування; 

здійснює на відповідній території управління об’єктами, що 

перебувають у державній власності та передані до сфери управління 

Департаменту, а також здійснює делеговані відповідною радою функції 

управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних 

громад; 

здійснює управління майном інших суб’єктів права власності в разі 

передачі його в установленому порядку; 

здійснює функції з управління об’єктами державної власності, що 

належать до сфери управління Департаменту; 



 

 

бере участь в організаційно-методичному забезпеченні діяльності 

суб’єктів надання адміністративних послуг, центрів надання 

адміністративних послуг та їх адміністраторів; 

координує роботу структурних підрозділів Івано-Франківської 

облдержадміністрації щодо діючих програм державної допомоги та 

індивідуальної державної допомоги суб’єктам господарювання за рахунок 

державних та місцевих ресурсів; 

бере участь у підготовці пропозицій голові Івано-Франківської 

облдержадміністрації з питань розміщення на території області нових, 

реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших 

об'єктів виробничого і невиробничого призначення, що належать до 

галузевих повноважень; 

готує пропозиції керівництву Івано-Франківської 

облдержадміністрації та органам виконавчої влади з питань, що 

спрямовані на реалізацію державної політики цін; 

готує проєкти розпоряджень Івано-Франківської 

облдержадміністрації щодо регулювання цін і тарифів шляхом встановлення 

граничних рівнів торговельних надбавок, граничних нормативів 

рентабельності та інших обмежень в окремих галузях господарства в межах 

чинного законодавства; 

аналізує стан торговельного, ресторанного господарства і 

побутового обслуговування населення та цінової політики в області та 

бере участь у розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, 

ринку послуг та формування їх інфраструктури, поліпшення організації та 

якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, ресторанного 

господарства і побуту, сприяє розвитку фірмової торговельної мережі; 

сприяє удосконаленню та координує організацію роботи щодо 

забезпечення державної політики з питань торговельного обслуговування, 

захисту прав споживачів; 

проводить аналіз стану конкурентоспроможності галузей 

промисловості, паливно-енергетичного комплексу, розробляє і координує 

здійснення заходів щодо підвищення її рівня; 

створює умови для розроблення та виробництва сучасної 

конкурентоспроможної продукції на основі використання нових високо-

ефективних технологій, устаткування, матеріалів, інформаційного 

забезпечення; 

забезпечує координацію заходів, що здійснюються органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у сфері 

функціонування і розвитку паливно-енергетичного, промислового 

комплексів, транспорту та зв’язку, енергозбереження та 

енергоефективності; 

здійснює координацію роботи між споживачами електричної енергії 

і палива та їх виробниками й постачальниками. Організовує спільну 

роботу підприємств паливно-енергетичного комплексу і підрозділів інших 

галузей, в т.ч. з відновлення нормальної роботи, порушеної в результаті 



 

 

стихійного лиха і великих аварій. Розробляє разом з енерго- і 

газопостачальними організаціями системи обмежень споживачів при 

дефіциті енергоресурсів; 

проводить аналіз стану розрахунків споживачів за використані 

електроенергію та природний газ, встановлення відповідних приладів 

обліку та регулювання споживання; 

провадить інформаційну діяльність з популяризації економічних, 

екологічних і соціальних переваг ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії 

та альтернативних видів палива; 

сприяє функціонуванню енергоаудиту та енергосервісу; 

здійснює моніторинг за ефективним використанням паливно-

енергетичних ресурсів, відновлюваних джерел енергії та альтернативних 

видів палива; 

сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, 

координації роботи окремих видів транспорту, оптимізації мережі 

маршрутів перевезення пасажирів у межах області; 

формує мережу автобусних маршрутів загального користування, які 

не виходять за межі території області; 

формує та веде реєстр внутрішньообласних автобусних маршрутів 

загального користування, які не виходять за межі території області; 

забезпечує укладання та розірвання договорів із автомобільними 

перевізниками на приміських та міжміських автобусних маршрутах 

загального користування, які не виходять за межі території області 

(внутрішньообласні маршрути), здійснює контроль за виконанням умов 

укладених договорів;  

організовує роботу щодо створення належних умов для доступу осіб 

з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів фізичного оточення 

та транспорту загального користування; 

вносить, у встановленому порядку, пропозиції щодо вдосконалення 

системи нормативно-правового забезпечення, статистичного обліку та 

звітності державної статистики; 

надає відповідним органам державної влади пропозиції щодо 

відзначення активних громадських організацій та суб’єктів господарської 

діяльності, відзначення працівників підприємств, установ та організацій 

державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми 

заохочення на умовах та порядку, передбаченому чинним законодавством 

України визначених галузей; 

розробляє та розповсюджує інформаційні матеріали, які спрямовані 

на презентацію потенційних можливостей регіону, його конкурентних 

переваг у спеціалізованих виданнях, співпрацює зі спеціалізованими 

засобами масової інформації; 

бере участь у вивченні та поширенні зарубіжного досвіду, аналізує 

пропозиції громадян, наукових, інших установ і організацій з питань 

децентралізації та територіальної організації влади; 



 

 

координує та організовує виконання завдань центральних органів 

виконавчої влади з питань реформи місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в області; 

розробляє план заходів із впровадження реформи децентралізації на 

відповідний період;  

розробляє проєкти програм та вносить в установленому порядку 

пропозиції з питань розвитку територіальних громад; 

вивчає та аналізує в межах компетенції виконання цільових програм 

регіонального розвитку, бере участь в підготовці пропозицій щодо 

державної підтримки територіальних громад; 

надає методичну допомогу територіальним громадам в питаннях 

організації впровадження реформи децентралізації, участі у підготовці та 

супроводі проєктів та програм, формуванні інвестиційної привабливості, в 

розробці та реалізації проєктів розвитку їх інфраструктури; 

здійснює координацію роботи та надання практичної допомоги у 

розробленні стратегічних планів, середньострокових програм та програм 

місцевого економічного розвитку; 

організовує супровід реалізації міжмуніципальних угод та договорів 

партнерства; 

забезпечує в установленому законодавством України порядку 

здійснення заходів щодо запобігання корупції;  

розглядає, відповідно до компетенції, в установленому 

законодавством порядку звернення громадян, листи підприємств, установ, 

організацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

тощо; 

опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та 

депутатів відповідних місцевих рад у межах компетенції; 

забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої             

він є; 

інформує населення про стан здійснення визначених законом 

повноважень; 

забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань 

мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання 

вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки; 

організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та 

використання архівних документів; 

забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної 

політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом; 

забезпечує захист персональних даних у встановленому чинним 

законодавством України порядку; 

           здійснює окремі галузеві повноваження, делеговані Івано-

Франківській облдержадміністрації Івано-Франківською обласною            

радою; 

здійснює інші передбачені законом повноваження. 

 



 

 

4.  Права 

Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань і 

функцій, що визначені, має право: 

одержувати в установленому законодавством України порядку від 

інших структурних підрозділів Івано-Франківської облдержадміністрації, 

районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх 

посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для 

виконання покладених на нього завдань; 

виступати головним розпорядником коштів, які спрямовуються з 

бюджетів усіх рівнів на соціально-економічний розвиток, підтримку 

підприємництва, енергоефективність та енергозбереження, капітальний 

ремонт, реконструкцію та спорудження нових об’єктів соціально-

культурного призначення, дорожню інфраструктуру та безпеку 

дорожнього руху згідно з чинним законодавством; 

залучати фахівців інших структурних підрозділів Івано-

Франківської облдержадміністрації, підприємств, установ і організацій (за 

погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за 

згодою), для розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту;  

вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення 

роботи Івано-Франківської облдержадміністрації у відповідних галузях; 

користуватися в установленому порядку інформаційними базами 

органів виконавчої влади, системами зв’язку та комунікацій, мережами 

спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; 

скликати в установленому порядку наради та організовувати 

семінари, конференції, "круглі столи", інші публічні заходи з питань, що 

належать до компетенції Департаменту; 

у межах компетенції взаємодіяти з іншими структурними 

підрозділами, апаратом Івано-Франківської облдержадміністрації, 

органами місцевого самоврядування, міністерствами, центральними та 

територіальними органами виконавчої влади, а також підприємствами, 

установами та організаціями з метою створення умов для провадження 

послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності 

одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання 

покладених завдань та здійснення запланованих заходів у встановленому 

законодавством порядку. 

 

5. Управління Департаментом, права та обов’язки керівника 

Департамент очолює директор, який призначається на посаду і 

звільняється з посади головою Івано-Франківської облдержадміністрації 

згідно із законодавством про державну службу за погодженням з органом 

виконавчої влади вищого рівня. 

Директор Департаменту має заступника директора Департаменту – 

начальника управління Офісу децентралізації Департаменту та заступника 

директора Департаменту – начальника управління інфраструктури 



 

 

Департаменту, які призначаються на посади та звільняються з посад 

директором Департаменту відповідно до законодавства про державну 

службу. 

На час відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує 

заступник директора Департаменту – начальник управління Офісу 

децентралізації Департаменту, а за відсутності останнього – заступник 

директора Департаменту – начальник управління інфраструктури 

Департаменту. 

Директор Департаменту здійснює повноваження керівника 

державної служби, визначені Законом України "Про державну службу".  

Директор Департаменту: 

здійснює керівництво Департаментом, несе персональну 

відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє 

створенню належних умов праці у Департаменті;  

подає на затвердження голові Івано-Франківської 

облдержадміністрації положення про Департамент; 

затверджує положення про підпорядковані йому структурні одиниці 

Департаменту, посадові інструкції працівників Департаменту і розподіляє 

обов'язки між ними; 

планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування 

планів роботи Івано-Франківської облдержадміністрації;  

вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення 

ефективності роботи Департаменту;  

звітує перед головою Івано-Франківської облдержадміністрації про 

виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів 

роботи;  

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування; 

представляє інтереси Департаменту у відносинах з іншими 

структурними підрозділами Івано-Франківської облдержадміністрації, 

міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями; 

представляє інтереси Івано-Франківської облдержадміністрації за 

дорученням голови Івано-Франківської облдержадміністрації; 

подає на затвердження голові Івано-Франківської 

облдержадміністрації проєкти кошторису та штатного розпису 

Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати 

праці його працівників;  

розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому 

порядку кошторису Департаменту;  

призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому 

законодавством про державну службу, державних службовців 

Департаменту, видає накази про присвоєння їм рангів державних 

службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної 

відповідальності; 



 

 

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому 

законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є 

державними службовцями, видає накази про їх заохочення та притягнення 

до дисциплінарної відповідальності;  

може входити до складу колегії Івано-Франківської 

облдержадміністрації; 

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії Івано-

Франківської облдержадміністрації питань, що належать до компетенції 

Департаменту, та розробляє проєкти відповідних рішень; 

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх 

виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають 

права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий 

характер, підлягають державній реєстрації в Південно-Західному 

міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ). 

Накази, які є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, 

приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому 

законодавством України; 

Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та 

законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути 

скасовані головою Івано-Франківської облдержадміністрації, відповідним 

міністерством (Мінекономіки, Мінінфраструктури), іншими галузевими 

центральними органами виконавчої влади.  

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності 

державних службовців Департаменту; 

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 

повноважень Департаменту;  

забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил 

внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;  

здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством 

України. 

Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції, у 

Департаменті утворюється колегія у складі директора Департаменту 

(голова колегії), заступника директора Департаменту – начальника 

управління Офісу децентралізації (заступник голови колегії), заступника 

директора Департаменту – начальника управління інфраструктури 

(заступник голови колегії), начальників управлінь, а також інших 

працівників Департаменту. 

До складу колегії можуть входити керівники інших структурних 

підрозділів Івано-Франківської облдержадміністрації, районних 

державних адміністрацій, територіальних громад і  підрозділів органів 

виконавчої влади (за згодою), представники громадських об'єднань (за 

згодою). 

Склад колегії затверджується розпорядженням Івано-Франківської 

облдержадміністрації за поданням директора Департаменту.  



 

 

Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо реалізації 

основних напрямів діяльності та вирішення інших питань можуть 

утворюватися наукові ради, комісії, робочі групи тощо на громадських 

засадах. Їх склад та положення про них затверджує директор 

Департаменту. 

 

6. Фінансово-господарська діяльність Департаменту 

Департамент утримується за рахунок коштів Державного бюджету 

України. 

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту 

та видатки на його утримання, в межах  виділених асигнувань, затверджує 

голова Івано-Франківської облдержадміністрації. 

Кошторис і штатний розпис Департаменту затверджує голова Івано-

Франківської облдержадміністрації після проведення їх експертизи 

департаментом фінансів Івано-Франківської облдержадміністрації. 

Департамент є юридичною особою публічного права, має 

самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах банків та 

Державній казначейській службі України, печатку із зображенням 

Державного Герба України, власним найменуванням та ідентифікаційним 

кодом. 

Припинення діяльності Департаменту здійснюється шляхом його 

реорганізації або ліквідації – за рішенням засновника, а у випадках, 

передбачених законодавством – за рішенням суду. 

У разі реорганізації Департаменту вся сукупність його прав та 

обов’язків переходить до його правонаступників. 

Ліквідація Департаменту здійснюється ліквідаційною комісією, до 

якої з моменту призначення переходять повноваження щодо управління 

справами Департаменту. 

У разі ліквідації Департаменту його активи повинні бути передані 

іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до 

доходу бюджету. 

 

 

Директор департаменту економічного 

розвитку, промисловості та  

інфраструктури Івано-Франківської  

облдержадміністрації                                                      Сергій ПОДОШВА 

 

 

 


