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С ТР У К ТУ Р А
Чернігівської обласної державної адміністрації

Патронатна
служба
Відділ
внутрішнього
аудиту
Головний
спеціаліст з
питань
запобігання та
виявлення
корупції

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

Департамент ЕТЗ та
ЖКГ
Сектор Нацкомісії, що
здійснює держ.
регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг в області
Об'єднання,
підприємства, установи і
організації паливноенергетичного
комплексу області
Управління
регіонального розвитку
та інфраструктури
Управління капітального
будівництва
Управління
містобудування та
архітектури
Служба автомобільних
доріг в області
Управління державної
архітектурно-будівельної
інспекції в області
Проектні підприємства,
установи, організації
Чернігівська філія ПАТ
«Укртелеком»
Чернігівська дирекція
УДППЗ «Укрпошта»
Управління державної
міграційної служби в
області
Управління
Укртрансбезпеки у
Чернігівській області
Управління Державної
служби спецзв‘язку і
захисту інформації
України в області
Інші підприємства
транспорту та зв'язку

Управління СБУ
в області

Заступник голови
облдержадміністрації
(з фінансових питань, соціального
захисту та охорони здоров’я)

Департамент
інформаційної діяльності
та комунікацій з
громадськістю

Департамент
соціального захисту
населення

Представництво
національної ради
України з питань
телебачення і
радіомовлення

Служба у справах
дітей

Філія ПАТ «Національна
суспільна телерадіолкомпанія України»
«Чернігівська
регіональна дирекція»
Чернігівська філія
Концерну радіомовлення,
радіозв’язку та
телебачення
Обласні організації
політичних партій та
громадські організації

Профспілкові, жіночі,
ветеранські та інші
громадські організації
Північно-Східного
міжрегіональне
управління Міністерства
юстиції (м. Суми)
Територіальне
управління Державної
судової адміністрації
України в області

Головне управління
Пенсійного фонду
України в області

Департамент
фінансів
Головне управління
Державної
фіскальної служби в
області
Головне управління
ДПС в області

Голова обласної
державної адміністрації

Заступник голови
облдержадміністрації
(з питань економічного та агропромислового
розвитку, природних ресурсів та охорони довкілля)
Департамент розвитку
економіки та сільського
господарства
Обласне територіальне
відділення Антимонопольного комітету України
Головне управління
статистики в області
Регіональне відділення
Управління забезпечення
реалізації повноважень у
області Фонду держмайна
України

Обласний центр
зайнятості

Північна митниця
Держмитслужби

Відділення
Національної
служби
посередництва і
примирення в
області

Управління
Північного офісу
Держаудитслужби
в області

Сектор Державної
регуляторної служби в
області

Головне управління
Державної
казначейської
служби в області

Сектор нагляду за
учасниками ринку цінних
паперів в області Нац. комісії
з цінних паперів та
фондового ринку

Управління
виконавч. дирекції
фонду соц.
страхування
України в області
Управління
Держпраці
в області
ДП „Чернігівський
експертно-технічний центр
Держпраці”
Обл. відділення
Українського нац.
фонду допомоги
інвалідам
Чорнобиля
Відділення фонду
соціального захисту
інвалідів в області

Управління охорони
здоров'я
Державна служба
з лікарських засобів
в області
Головне управ-ління
Держпродспоживслужби в
області (з питань
держсанепідемнагля
ду та захисту прав
споживачів)
Державна установа
«Чернігівський
обласний
лабораторний центр
МОЗ України»

Прокуратура
в області

Департамент екології та
природних ресурсів
Управління Державного
агентства рибного
господарства в області
Деснянське басейнове
управління водних ресурсів
Державна екологічна
інспекція в області
Обласний центр з
гідрометеорології
Обласне управління
лісового та мисливського
господарства
КП «Чернігівоблагроліс"

Чернігівська регіональна
торгово-промислова палата

Суди загальної
юрисдикції

Заступник голови
облдержадміністрації (з питань НС та
оборонної роботи, освіти, культури,
фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді)

Департамент
культури і туризму,
національностей та
релігій
Департамент сім'ї,
молоді та спорту
Державний архів
області
Департамент з питань
цивільного захисту та
оборонної роботи

організаційний
Управління Держ.
служби якості
освіти в області
КЗ «Чернігівський
центр перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів»

Управління
Державної служби з
надзвичайних
ситуацій в області
Чернігівський
обласний
територіальний центр
комплектування та
соціальної підтримки
Військові частини,
установи та інші
формування

Спілка споживчих товариств
"Споживча кооперація
Чернігівської області"

роботи із зверненнями
громадян (з кадрових та
внутрішньо-організаційних
питань)
юридичний (з кадрових та
внутрішньо-організаційних
питань)
загальний (в т.ч. сектор
забезпечення доступу до
публічної інформації)
контролю (з кадрових та
внутрішньо-організаційних
питань)
адміністрування
Державного реєстру
виборців
фінансового забезпечення
інформаційнокомп’ютерного
забезпечення
господарського
забезпечення

Головне управління
Держгеокадастру в області

Сектор режимно-секретної
роботи (з кадрових та
внутрішньо-організаційних
питань)

Головне управління Держпродспоживслужби в області
(з питань ветмедицини та
фітосанітарної безпеки)
Чернігівська філія
Українського інституту
експертизи сортів рослин

Керівник апарату
обласної державної
адміністрації
Управління по роботі з
персоналом

Управління
освіти і науки

Відділи апарату облдержадміністрації:

Головне управління
Національної поліції в області

Cтаном на 25.06.2020

- структурні
підрозділи
облдержадміністрації

Об'єднання, підприємства,
науково-дослідні установи
системи АПР області
ДП „Чернігівський регіональний НВЦ
стандартизації, сертифікації та метрології”
ДП Чернігівський обласний ВТЦ стандартизації,
метрології Чернігів-облагростандарт

- територіальні
органи міністерств
та інших
центральних
органів виконавчої
влади

- інші
підприємства,
установи та
організації

Сектор мобілізаційної
роботи (з кадрових та
внутрішньо-організаційних
питань)
Головний спеціаліст з
питань публічних
закупівель
Головний спеціаліст з
питань запобігання та
виявлення корупції (з
кадрових та внутрішньоорганізаційних питань)

