СТРУКТУРА
Козелецької районної державної адміністрації

Заступник голови районної державної адміністрації
Відділ
адміністративних
послуг та
державної
реєстрації

Відділ взаємодії з
правоохоронними
органами,
оборонної та
мобілізаційної
роботи
Районний
військовий
комісаріат
Військові частини,
установи та інші
формування
Козелецький РС
УДМС України в
Чернігівській
області

Управління
соціального
захисту
населення
Служба у
справах дітей

Відділ освіти,
культури і
туризму, сім'ї,
молоді та
спорту

Відділ
Головний
економічного
спеціаліст з
розвитку
інформаційної
діяльності та
ТОВ
комунікацій з
«Козелецький
громадськістю
Державні
маслозавод»
відділу
навчальні
фінансовоКозелецька
заклади
господарського
районна філія
ДП «Чемерський
забезпечення
Чернігівського
спиртовий завод»
Спортивні
апарату
обласного
- Чемерське МПД
заклади
райдержадміністр ДП «Укрспирт»
центру
ації
Дитячі і
зайнятості
молодіжні
Організації
ТОВ з іноземними
Бобровицьке
організації
політичних
інвестиціями
об’єднане
партій та
«Бейкері Фуд
Гуманітарна
управління
громадські
Індастрі»
допомога та
Пенсійного
формування
фонду України благодійництво
ПРАТ
(Козелецьке
Громадські
«Побутсервіс»
Козелецьке
формування,
відділення)
відділення
профспілкові,
ТОВ «Остерський
промкомбінат»
управління
жіночі,
Районний центр
виконавчої
ветеранські та
соціальних
дирекції Фонду
інші громадські
ТОВ фірма
служб для сім’ї,
соціального
організації
«Остерсервіс»
дітей та молоді
страхування
України в
ТОВ «Остратекс»
Засоби масової
Чернігівській
ЦОС №3
інформації
області
філії ТОВ «Рекс
Чернігівської
дирекції УДППЗ
шуз мейкер ЛТД»
«Укрпошти»
Заклади охорони
ПАТ «Козелецьке
здоров'я
АТП-17440»
ТОВ
«Козелецька
районна аптека»

Козелецьке відділення
Ніжинської місцевої
прокуратури

Козелецький районний
суд

Перший заступник голови районної державної адміністрації
Фінансовий відділ
Банки та страхові
організації в районі
Козелецьке
відділення
Ніжинської ОДПІ
ГУ Державної
фіскальної служби у
Чернігівській
області
Управління
Державної
казначейської
служби України в
районі
Відділ статистики у
районі
Районна спілка
споживчих
товариств

Відділ
агропромислового розвитку
Об’єднання підприємств,
організацій, науководослідних установ системи
АПК району
Переробні підприємства
району
Державні інспекції: з заготівлі
і якості сільськогосподарської
продукції, державного
технічного нагляду; з охорони
і відтворенню рибних запасів
і регулювання риболовства,
насіннєвої; з карантину
рослин

ПАТ «Агропромтехніка»
Козелецьке управління
Головного управління
Держпродспоживслужби в
Чернігівській області
Козелецький міжрайонний
відділ Державна установа
«Чернігівський обласний
лабораторний центр МОЗ
України»
Районна організація УТМР;
лісове господарство
ДП «Козелецьагролісгосп»
Козелецький
«Райсількомунгосп»

Сектор оборонної і
мобілізаційної роботи та
цивільного захисту
Районне відділення управління
ДСНС України в Чернігівській
області
Державна пожежна рятувальна
частини - 5 (смт Козелець)

Керівник апарату районної
державної адміністрації

Відділ містобудування, архітектури
та житлово-комунального
господарства
Козелецька дільниця
Чернігівського управління
скрапленого газу ТОВ
«Харківрегіонгаз»
Будівельні організації, незалежно
від відомчого підпорядкування
Відділ Держгеокадастру в районі
Станційно-лінійна дільниця №6 смт
Козелець КТЦ №231 м. Чернігів

ТОВ «Козелецьгазмонтаж»
ВП Козелецький РЕМ ПАТ
«Чернігівобленерго»

Філія «Козелецький
райавтодор»
Козелецька дільниця ПАТ
«Облтеплокомуненерго»
Ніжинське відділення ПАТ
«Чернігівгаз»
Міжрайонне управління водного
господарства
Дільниця Трубізького міжрайонного
управління водного господарства
Підприємства, установи та
організації житлово-комунального
господарства
Комунальні підприємства, установи
і організації (в межах делегованих
районною радою повноважень)

ДП «Остерський військовий
лісгосп»
ДП «Козелецьрайагролісгосп»
ТОВ «ЕКО-сервіс-Козелець»
- структурні
підрозділи
райдержадміністрації

- територіальні органи
міністерств та інших
центральних органів
виконавчої влади

- інші
підприємства,
установи та
організації

ДП «Остерське лісове господарство

Відділи апарату
райдержадміністрації:

Голова районної
державної адміністрації

Козелецьке відділення поліції Ніжинського
відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Чернігівській області

Станом на 01.10.2018

загального, організаційної
роботи та контролю
юридичний
(головний спеціаліст по
роботі зі зверненнями
громадян)
Ведення Державного реєстру
виборців
фінансово-господарського
забезпечення
(головний спеціаліст з
інформаційної діяльності та
комунікацій з
громадськістю)

Сектор управління персоналом
Архівний сектор

