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депутатів Запорізької міської ради до Президента України Зеленського В.О. 
щодо призначення голови Запорізької обласної державної адміністрації та 
керівників територіальних органів виконавчої влади в Запорізькій області з 
урахуванням принципу територіальності 
 

 

Місто Запоріжжя та Запорізька область в цілому є однією з найбільш 

економічно-привабливих областей нашої держави. Наша область є дуже 

привабливою для ведення бізнесу. 

Але на разі через помилкові кадрові призначення, яка проявляються у 

відмові в призначенні місцевим кандидатам наше місто та область в цілому 

зазнають суттєвого тиску, що значно сповільнює розвиток регіону. 

Внаслідок обрання нового Президента, якому висловили підтримку 

майже 75% виборців, ми сподіваємось на стрімкий та активний розвиток нашої 

країни, а також нашої області зокрема.  

Одним із перших кроків новообраного Президента, на нашу думку, є 

оголошення відкритого та прозорого конкурсу на заміщення посад голів 

обласних державних адміністрації та керівників територіальних органів 

виконавчої влади по всій країні з урахуванням принципу територіальності, який 

полягає в тому, щоб на керівні посади призначати місцевих професіоналів, які 

протягом останніх 10 років живуть на території відповідної області, повністю 

знають та розуміють місцеву проблематику, а також розуміють першочергові 

завданні, які необхідно вирішити для задоволення потреб місцевої громади. 

Одним із ключових засад кадрових призначень для новообраного 

Президента України є розуміння того, що на такі відповідальні посади треба 

призначати осіб виключно через прозорий та відкритий конкурс, а також 

кандидатами на такі посади повинні бути виключно місцеві 

висококваліфіковані фахівці, оскільки лише такі особи мають достатній рівень 

знань і навичок для  здійснення управління центральними органами виконавчої 

влади в областях, де ці особи проживають. Лише місцеві фахівці знають та 

розуміють тонкощі розвитку відповідного регіону. 

З огляду на все вищевикладене, ми, депутати Запорізької міської ради, 

звертаємось до Президента України Зеленського В.О. та просимо при 

призначенні голови Запорізької обласної державної адміністрації та керівників 

територіальних органів виконавчої влади в Запорізькій області враховувати 

принцип територіальності, який полягає в тому, щоб на керівні посади 

призначати місцевих професіоналів, які протягом останніх 10 років живуть на 

території Запорізької області.  
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При оголошенні конкурсу на заміщення посад голови Запорізької 

обласної державної адміністрації та керівників територіальних органів 

виконавчої влади в Запорізькій області дотримуватись обов’язкової умови - 

постійне проживання кандидата на посаду в Запорізькій області протягом 

останніх 10 років. 
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