
ОПТИМІЗАЦІЯ
ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ТА

СТРУКТУРИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ



ПОСТАНОВА УРЯДУ №606 ВІД 18.04.2012

111 
ФУНКЦІЙ

11 
НАПРЯМІВ

465 РДА

 агропромислового розвитку
 архівний
 взаємодії з громадськістю
 екології та природних ресурсів
 економічного розвитку і торгівлі
 житлово-комунального господарства
 інфраструктури
 туризму та курортів
 містобудування та архітектури
 культури
 молоді та спорту
 освіти
 охорони здоров’я
 соціального захисту населення
 фінансів
 з питань надання адміністративних послуг або з питань організації діяльності

центру надання адміністративних послуг
 з питань цивільного захисту

Служба у справах дітейСтруктурні підрозділи



Як має бути

-73%

-34%

-21%

Як пропонувалося

22 райони — 100% ОТГ
163 райони — 50-99% ОТГ
199 районів — 1-49% ОТГ
81 район — без ОТГ

Як має бути

ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ
ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ТА СТРУКТУРИ РДА



ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ.
ПРОПОЗИЦІЇ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

ЧИННИКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 часткова чи повна
втрата актуальності 

 прикладний характер,
а не практичне значення

 невимірюваність результатів

 дублювання повноважень
РДА з ОТГ

 низька ефективність 
використання людських та 
матеріальних ресурсів

ОБ’ЄДНАНА 
ТЕРИТОРІАЛЬНА 
ГРОМАДА
33,31%

ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ
28,20%

МІСЦЕВА 
ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ 
УКРУПНЕНОГО РАЙОНУ
23,24%

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ 
ОРГАН ЦОВВ
8,03%



ПРОПОЗИЦІЯ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ НАПРЯМКІВ
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Житлово-
комунального 
господарства

Містобудування 
та архітектури Інфраструктури

Молоді та 
спорту Культури

Енергетики
Екології та 
природні 
ресурси

Агропромислового 
розвитку

Економічного 
розвитку і торгівлі

Взаємодії з 
громадськістю

Туризму та курортів

Охорони здоров’я
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КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ ОПТИМІЗАЦІЇ 
ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ТА СТРУКТУРИ

ОПТИМАЛЬНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІЙ

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛАСТІ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМ СКЛАДОМ

ВІДСОТОК ПОКРИТТЯ ОТГ ТЕРИТОРІЇ РАЙОНУ
 100% покриття
 50-99% покриття
 0-49% покриття

КІЛЬКІСТЬ ТА МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
 до 10 шкіл - 1 особа
 до 25 шкіл - 2 особи
 25 і більше шкіл - 3 особи

СТАНДАРТИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЦНАП
 кількість населення, яке мешкає

на території обслуговування

РОЗРОБКА ЗМІН ДО ЗАКОНІВ УКРАЇНИ

Мінрегіон:
“Про архітектурну діяльність”
“Про регулювання містобудівної діяльності”
“Про основи містобудування”
Міністерство цифрової трансформації:
“Про адміністративні послуги”
Мінінфраструктури:
“Про автомобільний транспорт ”
Міністерство культури, молоді та спорту:
“Про місцеве самоврядування в Україні”
“Про місцеві державні адміністрації”
«Про фізичну культуру і спорт»
Бюджетний кодекс
Мін’юст:
“Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань”
“Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень”
МВС:
Кодекс цивільного захисту



Як має бути

Як було Як може бути

ЗВЕДЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ОПТИМІЗАЦІЇ
ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ТА СТРУКТУРИ РДА

-38,37%

-35,65%

-38,83%

-31,57%

-29,47%

-26,62%

-37,90%

-31,73%
-35,75%

-31,58%
-31,59%

-29,55%-32,49%

-34,90%
-31,13%

-34,38%

-28,43%

-30,06%

-31,84%

-36,21%

-35,93%

-29,90%

-31,89%

-31,91%

Всього 
скорочення

Вакансії

18 147
осіб

7 978
43,96%



ПРОПОЗИЦІЇ МІНІСТЕРСТВ
ЩОДО ПІДКОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦІЙ

Повністю ліквідовуються функції за напрямом:
 Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
 Міністерства охорони здоров’я

За умови покриття ОТГ 100% району ліквідовуються функції:
 Житлово-комунальне господарство
 Культура
 ЦНАП
 Молодь, спорт
 Містобудування та архітектура
 Енергетика та захист довкілля
 Державна реєстрація
 Цивільний захист населення

Повністю зберігаються функції за напрямом:
 Архів
 Соціальний захист
 Служба у справах дітей

Без законодавчих змін

Після законодавчих змін

Назва міністерства/напрямку % 
скорочення 

Мінрегіон 52% 

   підрозділи містобудування та архітектури 52% 

Мінекономіки 100% 

   підрозділи з економічних питань 100% 

   підрозділи з агропромислового розвитку  100% 

   курорти і туризм 100% 

Міністерство цифрової трансформації 9% 

   ЦНАП 9% 
Мінінфраструктури 0% 

Мінфін 35% 

МОЗ 100% 

МОН 45% 
Міністерство енергетики та захисту 
довкілля 42% 

   енергетика 42% 

   екологія 0% 

Міністерство культури, молоді та спорту 43% 
   молодь, національне патріотичне виховання, 
   фізична культура та спорт 41% 

   культура  44% 
Мінсоцполітики 13% 

   соціальний захист населення 13% 

   служба у справах дітей 12% 
Мін'юст 11% 

   архівний підрозділ 0% 

   державна реєстрація 20% 

МВС 16% 
 



АЛГОРИТМ ОПТИМІЗАЦІЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ
ПРАЦІВНИКІВ РАЙОННИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

Масове вивільнення

За умови Одноразове

 вивільнення більше 10
 чисельність від 20 до 100

Постанова Кабміну з визначеним терміном

Розпорядження голови облдержадміністрації

Підготовчі дії райдержадміністрації:

 нова штатна чисельність РДА
 визначення переважного права залишення
 попередження про звільнення
 подання звіту 4-ПН в ДСЗ за місцем 

реєстрації
 повідомлення профспілок

за 2 місяці



ДОРУЧЕННЯ

1. ГОЛОВАМ ОБЛАСНИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ
у 2-денний строк підготувати та надати Секретаріату Кабінету Міністрів України пропозиції щодо змісту “Рекомендацій 
щодо оптимізації структурних підрозділів райдержадміністрацій та граничної чисельності працівників таких підрозділів”

2. СЕКРЕТАРІАТУ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
узагальнити отриману інформацію від облдержадміністрацій та підготувати пропозиції щодо визначення граничної 
чисельності працівників та переліку структурних підрозділів райдержадміністрацій

3. МІНРЕГІОНУ ТА МІНФІНУ
з урахуванням рекомендацій у 5-денний строк підготувати та подати Кабінету Міністрів в установленому порядку проекти 
постанов про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів райдержадміністрацій та про 
встановлення граничної чисельності працівників райдержадміністрацій відповідно до компетенції.

4. МІНРЕГІОН, МІНІНФРАСТРУКТУРИ, МІНІСТЕРСТВУ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ, МІНІСТЕРСТВУ ЦИФРОВОЇ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ, МІН’ЮСТУ, МВС
у межах компетенції підготувати в установленому порядку нормативні акти щодо внесення змін до законодавства у 
частині оптимізації та передачі відповідних функцій ОТГ, ОДА, МДА укрупненого району, центральним та територіальним 
органам ЦОВВ

5. МІНРЕГІОНУ, МІНФІНУ, МІНЕКОНОМІКИ, МІНІНФРАСТРУКТУРИ, МОЗ, МОН, МІНІСТЕРСТВУ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗАХИСТУ 
ДОВКІЛЛЯ, МІНІСТЕРСТВУ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ, МІНСОЦПОЛІТИКИ, МІН’ЮСТУ, МВС,
МІНІСТЕРСТВУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
у межах компетенції підготувати в установленому порядку нові типові положення відповідних структурних підрозділів 
місцевих державних адміністрацій



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

d.dubilet@gmail.com

starosolska.solomiya@gmail.com


