
 
 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

05.05.2020 м. Миргород                   № 105  

 

 

Про  внесення   змін  до  

складу комісій та інших  

дорадчих            органів  

райдержадміністрації 

 

 

Відповідно до статей 6, 13 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» та в  зв’язку з кадровими змінами: 

1. Внести зміни до складу комісій та інших дорадчих органів 

райдержадміністрації, виклавши їх в новій редакції, що додаються. 

2. Визнати такими, що втратили чинність у зв’язку із закінченням 

терміну дії та з метою унеможливлення дублювання функцій робочих органів, 

створених при райдержадміністрації, розпорядження голови 

райдержадміністрації від: 

12.01.2009 № 6 «Про створення районної робочої групи з моніторингу 

ситуації по забезпеченню функціонування  систем теплопостачання, погашення  

заборгованості за спожиті енергоносії»; 

10.06.2009 № 124 «Про утворення районної комісії з питань координації  

міжгалузевих відносин на ринку сільськогосподарської продукції»; 

06.10.2009 № 201 «Про спеціалізовану інженерну службу цивільної 

оборони району»; 

19.01.2010 № 6 «Про затвердження складу комісії з розгляду питань, 

пов’язаних з погодженням документації із землеустрою та її положення»; 

12.11.2012 № 234 «Про створення комісії з питань контролю за 

виконанням вимог Закону України «Про захист суспільної моралі»; 

18.12.2012 № 262 «Про реалізацію державної політики у сфері операцій 

з металобрухтом»; 

23.10.2013 № 208 «Про утворення архітектурно-містобудівної ради при 

секторі містобудування та архітектури райдержадміністрації»; 

 14.11.2014 № 203 «Про створення  комісії з розгляду  питань надання 

грошової допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам»; 

 13.08.2015 № 147 «Про створення комісії з питань  координації взаємодії 

суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які опинилися в складних 

життєвих обставинах»; 

20.12.2016 № 277 «Про створення комісії із визначення стану захисних 

споруд цивільного захисту»; 

 



 

18.05.2017 № 110 «Про проведення технічної інвентаризації захисних 

споруд цивільного захисту району»; 

13.09.2017 № 221 «Про   внесення змін до складу комісій та інших 

дорадчих органів райдержадміністрації»; 

15.12.2017 № 314 «Про  внесення   змін   до складу комісій та інших 

дорадчих органів райдержадміністрації»; 

16.01.2018 № 9 «Про  внесення   змін   до складу комісій та інших 

дорадчих органів райдержадміністрації»; 

24.07.2018 № 157 «Про внесення  змін до складу комісій 

райдержадміністрації»; 

17.05.2018 № 210 «Про  внесення   змін   до складу комісій та інших 

дорадчих органів райдержадміністрації»; 

12.06.2018 № 226 «Про  внесення   змін   до складу комісій та інших 

дорадчих органів райдержадміністрації»; 

24.07.2018 № 278 «Про  створення робочої групи»; 

03.09.2018 № 313 «Про створення районної робочої групи для  проведення 

аудиту використання земель сільськогосподарського призначення»; 

21.11.2018 № 393 «Про  внесення   змін   до складу комісій та інших 

дорадчих органів райдержадміністрації»; 

16.01.2019 № 8 «Про  внесення   змін   до складу комісій та інших 

дорадчих органів райдержадміністрації»; 

05.02.2019 № 27 «Про  внесення   змін   до складу комісій та інших 

дорадчих органів райдержадміністрації»; 

08.04.2019 № 67 «Про   стан гідротехнічних споруд водних об’єктів 

(водосховищ і ставків) на території  району»; 

15.04.2019 № 72 «Про  внесення   змін   до складу комісій та інших 

дорадчих органів райдержадміністрації»; 

16.04.2019 № 75 «Про  внесення   змін   до складу комісій та інших 

дорадчих органів райдержадміністрації»; 

02.05.2019 № 80 «Про проведення 7-ї державної інвентаризації   

радіоактивних відходів на території району»; 

02.07.2019 № 114 «Про  внесення   змін   до складу комісій та інших 

дорадчих органів райдержадміністрації»; 

10.07.2019 № 117 «Про  внесення   змін   до складу комісій та інших 

дорадчих органів райдержадміністрації»; 

15.07.2019 № 122 «Про  внесення   змін   до складу комісій та інших 

дорадчих органів райдержадміністрації»; 

16.07.2019 № 123 «Про  внесення   змін   до складу комісій та інших 

дорадчих органів райдержадміністрації»; 

01.09.2015 № 158 «Про створення робочої групи з вирішення питань щодо 

здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників 

антитерористичної операції»; 

04.11.2019 № 176 «Про  внесення   змін   до складу комісій та інших 

дорадчих органів райдержадміністрації»; 

04.11.2019 № 177 «Про  внесення   змін   до складу комісій та інших 

дорадчих органів райдержадміністрації»; 



 

11.11.2019 № 187 Про внесення зміни до розпорядження голови 

райдержадміністрації від 25.09.2014 № 167; 

29.01.2020 № 18 «Про внесення зміни до розпорядження голови 

райдержадміністрації від 06.02.2008 № 41». 

 

 

 

 

Голова                                                                                           Вікторія ЄМЕЦЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до розпорядження 

голови районної 

державної адміністрації 

02.12.2009 №  240  ( у 

редакції розпорядження                                         

05.05.2020 № 105)    

 

 

СКЛАД 

районної тимчасової комісії з питань 

погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 
 
 

Ємець 

Вікторія Михайлівна 

- голова райдержадміністрації, голова комісії 

Хоменко 

Віталій Миколайович 

 

- заступник голови райдержадміністрації, 

заступник голови комісії 

Огир  

Станіслав Миколайович 

- головний спеціаліст відділу з питань 

обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів 

війни та праці, контролю за правильністю 

призначення пенсій управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації, 

секретар комісії 

 

Члени комісії: 

Бакало  

Віктор Васильович 

- начальник Миргородського відділу 

обслуговування громадян (сервісний центр) 

управління обслуговування громадян Головного 

управління Пенсійного фонду України в 

Полтавській області (за згодою) 

Вітренко 

Маргарита Олександрівна 

- начальник управління Державної казначейської 

служби України у Миргородському районі (за 

згодою) 

Гармаш  

Світлана Миколаївна 

- головний державний інспектор територіальної 

державної інспекції з питань праці у 

Полтавській області (за згодою) 

Соломаха 

Ірина  Іванівна  

- начальник Миргородської філії Полтавського 

обласного центру зайнятості (за згодою) 

Маляр 

Євгенія Олексіївна 

- заступник начальника управління соціального 

захисту  населення райдержадміністрації 

Івашина 

Едуард Леонідович 

- начальник Миргородського відділення 

управління виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування України у Полтавській 

області (за згодою) 



Шумейко 

Ігор Олександрович 

 

 

- начальник сектору державної служби боротьби з 

економічною злочинністю Миргородського 

відділу поліції Головного Управління 

Національної поліції в Полтавській області (за 

згодою) 

Молочко 

Наталія Володимирівна 

- начальник Миргородської об’єднаної державної 

податкової інспекції Головного управління 

Міністерства доходів у Полтавській області (за 

згодою) 

Ребрик  

Лідія Миколаївна 

- голова Миргородської районної організації 

профспілки працівників агропромислового 

комплексу (за згодою) 

Синяговська  

Марина Борисівна 

- начальник фінансового управління                                        

райдержадміністрації 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до розпорядження 

голови районної 

державної  адміністрації 

15.07.2005 № 167 (у 

редакції розпорядження 

05.05.2020 № 105)    
 

 

СКЛАД 

координаційної ради з питань розвитку підприємництва  

 

Ємець 

Вікторія Михайлівна 

- голова райдержадміністрації, голова 

координаційної ради 

Хоменко 

Віталій Миколайович 

- заступник голови райдержадміністрації, 

заступник голови координаційної ради 

Домніна  

Любов Іванівна                               

- голова ради підприємців району, директор 

Фонду підприємництва району, заступник 

голови координаційної ради (за згодою) 

Рябко 

Лариса Миколаївна 

- головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, містобудування,    

архітектури, інфраструктури та цивільного 

захисту райдержадміністрації, секретар 

координаційної ради 

Члени координаційної ради: 

Гавриленко 

Микола Іванович 

- заступник начальника відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Миргородського міськрайонного 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби у Полтавській області 

(за згодою) 

Молочко  

Наталія Володимирівна 

- начальник Миргородської об’єднаної державної 

податкової інспекції Головного управління 

Міністерства доходів у Полтавській області (за 

згодою) 

Коваль  

Віктор Степанович 

- голова Асоціації фермерів Миргородського 

району (за згодою) 

Хоменко  

Микола Володимирович 

- приватний підприємець (за згодою) 

 

Патенко   

Микола Петрович 

- директор ЗАТ «Миргородський агрошляхбуд» 

(за згодою) 

Безлунний   

Іван Михайлович                          

- директор міжгосподарського інкубаторно-

птахівничого підприємства (за згодою) 

Тютюнник        

Іван Петрович                                                     

- голова селянського (фермерського) господарства 

“Мрія” (за згодою) 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 



Додаток 3 

до розпорядження 

голови районної 

державної адміністрації 

14.11.2008 № 290 ( у 

редакції розпорядження 

05.05.2020 № 105)    

 

 

СКЛАД 

комісії з питань захисту прав дитини при райдержадміністрації  

 

Ємець 

Вікторія Михайлівна 

- голова районної державної адміністрації, 

голова комісії 

Хоменко 

Віталій Миколайович 

- заступник голови районної державної 

адміністрації, заступник голови комісії 

Сидоренко 

Світлана Анатоліївна             

- головний спеціаліст служби у справах 

дітей райдержадміністрації, секретар 

комісії 

 

Члени комісії: 

Овсяннікова 

Світлана Миколаївна 

- начальник відділу освіти 

райдержадміністрації 

Маляр 

Євгенія Олексіївна 

- заступник начальника управління 

соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

Ушаков 

Олег Анатолійович 

- головний спеціаліст-юрисконсульт апарату 

райдержадміністрації 

Чорноморець  

Людмила Миколаївна            

- начальник служби у справах дітей 

райдержадміністрації 

Міщенко   

Наталія Віталіївна                      

- директор Миргородського районного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді (за згодою) 

Барило 

Юлія Віталіївна 

- начальник відділу «Миргородське бюро 

правової допомоги» Лубенського 

місцевого центру з надання безоплатної 

правової допомоги (за згодою) 

Додух  

Віталій Олексійович  

- начальник відділу моніторингу 

Миргородського відділу поліції Головного  

Управління  Національної  поліції   в  

Полтавській області (за згодою) 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 



 

Додаток 4 

до розпорядження 

голови районної 

державної адміністрації 

                                                                                               22.10.2009 № 212 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                05.05.2020 № 105) 

 

 

СКЛАД 

робочої групи з координації роботи щодо легалізації  

виплати заробітної плати та зайнятості населення  

 

Ємець 

Вікторія Михайлівна 

- голова районної державної адміністрації, голова  

робочої групи    

Хоменко 

Віталій Миколайович 

- заступник голови районної державної  

адміністрації, заступник голови робочої  групи 

Огир 

Станіслав Миколайович 

- головний спеціаліст відділу з питань 

обслуговування інвалідів, ветеранів війни та 

праці, з контролю за правильністю призначення 

пенсій управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації, секретар 

робочої групи 

 

Члени робочої групи: 

Соломаха 

Ірина Іванівна 

- директор Миргородської філії Полтавського 

обласного центру зайнятості (за згодою) 

Додух  

Віталій Олексійович 

- начальник відділу моніторингу Миргородського 

відділу поліції Головного  Управління  

Національної  поліції   в  Полтавській області (за 

згодою) 

Гармаш 

Світлана Миколаївна 

- головний державний інспектор Управління 

Держпраці у Полтавській області (за згодою) 

Бакало 

Віктор Васильович 

- начальник Миргородського відділу 

обслуговування громадян (сервісний центр) 

управління обслуговування громадян Головного 

управління Пенсійного фонду України в 

Полтавській області (за згодою) 

Молочко 

Наталія Володимирівна 

- начальник Миргородської об’єднаної державної 

податкової інспекції Головного управління 

Міністерства доходів у Полтавській області (за 

згодою) 

Яринич  

Леонід Миколайович 

- голова районної ради (за згодою) 

Маляр  

Євгенія Олексіївна 

- заступник начальника управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації 



Івашина 

Едуард Леонідович 

- начальник Миргородського відділення 

управління виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування України у Полтавській 

області (за згодою) 

Ребрик 

Лідія Миколаївна 

- голова районної організації профспілки 

працівників агропромислового комплексу (за  

згодою) 

Марцинковський 

Володимир Іванович 

- голова Громадської ради при районній 

державній адміністрації (за згодою) 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 5 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               26.01.2009 № 19 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                               05.05.2020 № 105) 

 

СКЛАД 

координаційної ради в справах дітей  

при райдержадміністрації 

 

Ємець 

Вікторія Михайлівна 

- голова райдержадміністрації, голова 

координаційної ради 

Хоменко 

Віталій Миколайович 

- заступник голови райдержадміністрації, 

заступник голови координаційної ради 

Сидоренко 

Світлана Анатоліївна 

- головний спеціаліст служби у справах дітей 

райдержадміністрації, секретар координаційної 

ради 

 

Члени ради: 

Халдай  

Наталія Василівна 

- начальник відділу культури, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

Ушаков 

Олег Анатолійович 

- головний спеціаліст-юрисконсульт апарату 

райдержадміністрації 

Чорноморець  

Людмила Миколаївна 

- начальник служби у справах дітей 

райдержадміністрації 

Овсяннікова  

Світлана Миколаївна 

- начальник відділу освіти райдержадміністрації 

Маляр 

Євгенія Олексіївна 

- заступник начальника управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації 

Наумова  

Лариса Павлівна 

- заступник директора комунального 

некомерційного підприємства «Миргородська 

центральна районна лікарня» Миргородської 

районної ради (за згодою) 

Міщенко   

Наталія Віталіївна 

- директор Миргородського районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за 

згодою) 

Додух  

Віталій Олексійович  

- начальник відділу моніторингу Миргородського 

відділу поліції Головного  Управління  

Національної  поліції   в  Полтавській області (за 

згодою) 

 
 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 



 

                                                                                               Додаток 6 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               25.06.2014 № 114 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                               05.05.2020 № 105) 

 

С К Л А Д 

постійно діючої комісії з  питань розгляду 

звернень громадян при райдержадміністрації 

 

Ємець  

Вікторія Михайлівна 

- голова райдержадміністрації, голова комісії    

Приймачук 

Лілія Іванівна 

- виконувач обов’язків керівника апарату        

райдержадміністрації, заступник голови комісії                                                             

Омеляненко 

Олена Петрівна 

- головний спеціаліст сектору документообігу та 

контролю апарату райдержадміністрації, 

секретар комісії      

 

Члени комісії 

Хоменко 

Віталій Миколайович 

- заступник голови райдержадміністрації 

Горобець 

Людмила Іванівна 

- начальник управління соціального захисту  

населення  райдержадміністрації 

Парфеня 

Микола Вікторович 

- заступник районної  ради (за згодою) 

Ушаков 

Олег Анатолійович 

- головний спеціаліст - юрисконсульт апарату 

райдержадміністрації 

Святошенко 

Наталія Валентинівна 

- завідувач  інформаційно-аналітичного відділу 

комунального некомерційного підприємства 

«Миргородська центральна районна лікарня» 

Миргородської районної ради (за згодою) 

Проскурніна 

Тамара Миколаївна 

- лікар загальної практики сімейної медицини 

амбулаторії м. Миргород, завідувач лікувально-

контрольної комісії комунального 

некомерційного закладу «Миргородський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» (за 

згодою) 

Кот 

Юрій Володимирович                  

- заступник головного лікаря з медичних питань 

станції екстреної медичної допомоги № 4 (за  

згодою) 

Завгородній 

Віктор Степанович 

- начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування,    архітектури, 

інфраструктури та цивільного захисту 

райдержадміністрації  



Овсяннікова 

Світлана Михайлівна 

- начальник відділу освіти райдержадміністрації 

Антоненко 

Анатолій Васильович 

- начальник    відділення по роботі з персоналом 

Миргородського відділу поліції Головного 

Управління Національної поліції в Полтавській 

області (за згодою)    

 

                                                      

        

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

                                                                              



 

Додаток 7 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               18.06.2014    № 110 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                       05.05.2020 № 105 ) 

 

ПОСАДОВИЙ  СКЛАД 

колегії районної державної адміністрації 

 

Голова райдержадміністрації, голова колегії 

Голова районної ради (за згодою) 

Заступник голови райдержадміністрації 

Керівник апарату райдержадміністрації 

Начальник Миргородського відділу поліції Головного Управління 

Національної поліції в Полтавській області (за згодою) 

Начальник міжрайонного відділення Управління Служби безпеки України 

в Полтавській області (за згодою) 

Начальник  Миргородської об’єднаної  державної податкової інспекції 

Головного управління Міністерства доходів у Полтавській області (за 

згодою) 

Директор АОПП «Великосорочинське» (за згодою) 

Керівник районного відділення Всеукраїнської асоціації сільських та 

селищних рад (за згодою) 

Голова громадської ради при районній державній адміністрації (за 

згодою) 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 8 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               26.03.2018  № 129 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                        05.05.2020 № 105) 

 
ПОСАДОВИЙ  СКЛАД 

спеціальної районної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій  
техногенного та природного характеру 

 

       Голова райдержадміністрації, голова комісії; 

        Начальник районного відділу Головного Управління Державної служби з 

надзвичайних ситуацій України у Полтавській області, заступник голови 

комісії (за згодою);  

Провідний інспектор відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування,    архітектури, інфраструктури та цивільного захисту 

райдержадміністрації, секретар комісії. 

 

Члени комісії 

Начальник Миргородського відділу поліції Головного Управління 

Національної поліції в Полтавській області  (за згодою); 

Начальник  відділу  освіти райдержадміністрації; 

Начальник відділу житлово-комунального господарства, містобудування,    

архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації; 

Начальник   фінансового управління райдержадміністрації; 

Начальник Миргородського міськрайонного управління Головного 

управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (за згодою); 

Начальник  філії  «Миргородський  райавтодор»  ДП  «Полтавський  

облавтодор» (за згодою); 

Директор державного підприємства «Миргородський лісгосп» (за 

згодою); 

Директор комунального некомерційного підприємства «Миргородська 

центральна районна лікарня» Миргородської районної ради (за згодою); 

Директор комунального некомерційного підприємства «Миргородський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Миргородської районної ради 

(за згодою); 

Начальник цеху телекомунікаційних послуг  № 15 Полтавської філії ПАТ 

«Укртелеком» (за згодою); 

Начальник Миргородської філії ПАТ «Полтаваобленерго» (за згодою); 

Керуючий Миргородським РГП (за згодою). 

 
 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 



 

Додаток 9 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               30.08.2018  №  312 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                        05.05.2020 № 105) 

 

  

ПОСАДОВИЙ   СКЛАД 

місцевої комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій Миргородського району 

 

Голова райдержадміністрації – голова комісії 

Заступник голови райдержадміністрації – перший заступник голови комісії 

Начальник Миргородського районного відділу Головного Управління 

Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області – 

заступник голови комісії (за згодою) 

Провідний інспектор відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування,    архітектури, інфраструктури та цивільного захисту 

райдержадміністрації – секретар комісії 

 

Члени комісії: 

Начальник відділу освіти райдержадміністрації 

Начальник управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

        Начальник відділу житлово-комунального господарства, містобудування,    

архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації        

Начальник фінансового управління райдержадміністрації 

Директор  районного територіального центру соціального обслуговування 

(населення соціальних послуг) (за згодою) 

Начальник Миргородського відділу поліції Головного Управління 

Національної поліції в Полтавській області (за згодою) 

   Директор державного  підприємства «Миргородське лісове господарство»  

(за згодою) 

        Директор комунального некомерційного підприємства «Миргородська 

центральна районна лікарня» Миргородської районної ради (за згодою) 

Директор комунального некомерційного підприємства «Миргородський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Миргородської районної ради 

(за згодою)     

Завідувач Миргородського міжрайонного відокремленого підрозділу 

лабораторних досліджень Державної установи «Полтавський обласний 

лабораторний центр МОЗ України» (за згодою) 

Начальник Миргородського міськрайонного управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Полтавській області (за згодою) 

 



 

Начальник філії «Миргородський райавтодор» ДП «Полтавський 

облавтодор» (за згодою) 

Голова Громадської ради  при Миргородській районній державній 

адміністрації (за згодою) 

 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 10 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               19.11.2018 №  388 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                        05.05.2020 № 105) 

 

                                                                

Посадовий склад  

Ради районного розвитку 

 

Голова райдержадміністрації – голова Ради 

Заступник голови райдержадміністрації - виконавчий секретар Ради 

Члени Ради: 

Голова районної ради (за згодою) 

Голова постійної комісії з питань бюджетних та інвестиційних відносин, 

комунальної власності, промисловості, комунікацій, транспорту, сприяння 

малому та середньому бізнесу (за згодою) 

Голова постійної комісії з питань земельних відносин, агропромислового 

комплексу, використання природних та водних ресурсів, екології, соціального 

розвитку села (за згодою) 

Голова постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 

молодіжної політики, спорту та туризму, материнства, дитинства, соціального 

захисту та зайнятості населення (за згодою) 

Начальник фінансового управління райдержадміністрації 

Начальник управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

Начальник відділу освіти райдержадміністрації 

Начальник відділу житлово-комунального господарства, містобудування,    

архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації      

Начальник відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації 

          Директор комунального некомерційного підприємства «Миргородська 

центральна районна лікарня» Миргородської районної ради (за згодою) 

  Директор комунального некомерційного підприємства «Миргородський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Миргородської районної ради 

(за згодою)     

Голови об’єднаних територіальних громад (за згодою) 

Сільські, селищні голови (за згодою). 

 
 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

                       



                                                                               

                                                                                         Додаток 11 

до розпорядження 

голови районної 

державної адміністрації 

06.04.2007 № 113 ( у 

редакції розпорядження 

05.05.2020 № 105)    

 

 

СКЛАД 

ради з питань безпечної життєдіяльності населення району 

 

Хоменко 

Віталій Миколайович  

- заступник голови райдержадміністрації, голова 

ради 

Богун 

Віталій Іванович      

- головний державний інспектор територіального 

управління Держгірпромнагляду у Полтавській 

області, заступник голови ради (за згодою) 

Івашина  

Едуард Леонідович                

- начальник Миргородського відділення 

управління виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування України у Полтавській 

області, секретар ради (за згодою) 

 

Члени ради: 

Горобець 

Людмила Іванівна               

- начальник управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

Завгородній  

Віктор Степанович               

- начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування,    архітектури, 

інфраструктури та цивільного захисту 

райдержадміністрації 

Копелець 

Сергій Миколайович 

- головний інженер Миргородського РГП (за 

згодою) 

Олексенко  

Андрій Миколайович           

- провідний інспектор відділу житлово-

комунального господарства, містобудування,    

архітектури, інфраструктури та цивільного 

захисту райдержадміністрації 

Олефір 

Микола Васильович 

- завідувач Миргородського міжрайонного 

відокремленого підрозділу лабораторних 

досліджень Державної установи «Полтавський 

обласний лабораторний центр МОЗ України» 

(за згодою) 

Гавриленко 

Микола Іванович 

- заступник начальника відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Миргородського міськрайонного 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській області 

(за згодою) 



 

Павленко  

Лілія  Петрівна                      

- директор комунального некомерційного 

підприємства «Миргородський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Миргородської 

районної ради (за згодою) 

Назаренко  

Руслан Володимирович 

- начальник районного відділу Головного 

Управління Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України у Полтавській області (за 

згодою) 

Синяговська  

Марина Борисівна 

- начальник фінансового управління 

райдержадміністрації 

Додух 

Віталій Олексійович  

- начальник сектору моніторингу 

Миргородського відділу поліції Головного 

Управління Національної поліції в Полтавській 

області (за згодою) 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 12 

до розпорядження 

голови районної 

державної адміністрації 

                                                                                               20.11.2006 № 349 ( у             

                                                                                               редакції розпорядження     

                                                                                               05.05.2020 № 105)    

 

 

 

СКЛАД 

Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших 

 маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та  

інженерно-транспортної інфраструктури 

 

Хоменко 

Віталій Миколайович  

- заступник голови райдержадміністрації, голова 

Комітету 

Завгородній 

Віктор Степанович 

- начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування,    архітектури, 

інфраструктури та цивільного захисту 

райдержадміністрації, заступник голови 

Комітету  

Кваша  

Микола Олексійович  

- голова Миргородської міської спілки ветеранів 

Афганістану, заступник голови Комітету (за 

згодою) 

Огир 

Станіслав Миколайович 

- головний спеціаліст відділу з питань 

обслуговування інвалідів, ветеранів війни та 

праці, з контролю за правильністю призначення 

пенсій управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації, секретар 

Комітету 

Члени Комітету: 

Маляр  

Євгенія Олексіївна 

- заступник начальника управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації 

Синяговська  

Марина Борисівна 

- начальник фінансового управління                                        

райдержадміністрації 

Ушаков  

Олег Анатолійович 

- головний спеціаліст-юрисконсульт апарату 

райдержадміністрації 

Овсяннікова  

Світлана Миколаївна 

- начальник відділу освіти райдержадміністрації 

Халдай  

Наталія Василівна 

- начальник відділу культури, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

Смутко  

Тетяна Михайлівна 

- директор Миргородського районного 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) (за 

згодою) 



Будний   

Ярослав Володимирович 

- директор комунального некомерційного 

підприємства «Миргородська центральна 

районна лікарня» Миргородської районної ради 

(за згодою) 

Павленко 

Лілія Петрівна 

- директор комунального некомерційного 

підприємства «Миргородський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Миргородської 

районної ради (за згодою) 

Тарануха 

Володимир Миколайович 

- голова районної громадської організації 

«Ветерани Чорнобиля» (за згодою) 

Килимник  

Ельвіда Павлівна 

- голова Миргородської районної організації 

ветеранів України (за згодою) 

Омельченко 

Людмила Іванівна  

- голова Миргородської районної організації 

профспілки працівників освіти і науки України 

(за згодою) 

Ребрик 

Лідія Миколаївна 

 

- голова Миргородської районної організації 

профспілки працівників агропромислового 

комплексу України ( за згодою ) 

Турбаба  

Олег Васильович 

- голова постійної комісії районної ради з питань 

освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної 

політики, спорту та туризму, материнства, 

дитинства, соціального захисту  та зайнятості 

населення (за згодою) 

Данилевський 

Вадим Іванович 

- голова постійної комісії районної ради з питань 

земельних відносин, агропромислового 

комплексу, використання природних та водних 

ресурсів, екології, соціального розвитку села (за 

згодою) 

Маловічко  

Василь Олексійович 

- член постійної комісії районної ради з питань 

бюджетних та інвестиційних відносин, 

комунальної власності, промисловості, 

комунікацій, транспорту, сприяння малому та 

середньому бізнесу (за згодою) 

Марцинковський 

Володимир Іванович 

- голова Громадської ради при районній 

державній адміністрації (за згодою) 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 13 

до розпорядження 

голови районної 

державної адміністрації 

08.04.2005 № 66 ( у 

редакції розпорядження 

05.05.2020 № 105)    

 

СКЛАД 

районної постійно діючої комісії  з питань контролю за безхазяйними  

відходами, озелененням, благоустроєм населених пунктів району 

 

Хоменко 

Віталій Миколайович  

- заступник голови райдержадміністрації, голова 

комісії 

Шабатько 

Юрій Анатолійови 

- головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, містобудування,    

архітектури, інфраструктури та цивільного 

захисту райдержадміністрації, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

Гавриленко  

Микола Іванович 

- заступник начальника відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Миргородського міськрайонного 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській області 

(за згодою) 

Завгородній  

Віктор Степанович 

- начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування,    архітектури, 

інфраструктури та цивільного захисту 

райдержадміністрації 

Проскура  

Віталій Сергійович 

- начальник  філії  «Миргородський  райавтодор»  

ДП  «Полтавський  облавтодор» (за згодою) 

Рябухін 

Артем Анатолійович 

- директор державного підприємства 

«Миргородський лісгосп» (за згодою) 

Юрченко  

Сергій Миколайович              

- громадський інспектор з охорони довкілля 

Державної екологічної інспекції в Полтавській 

області (за згодою) 

Верещака Олександр 

Олександрович             

- Ромоданівський селищний голова (за згодою) 

 

Михайловський   

Борис Дмитрович                                          

- голова президії товариства охорони природи (за  

згодою) 

Марцинковський 

Володимир Іванович 

- голова Громадської ради при районній 

державній адміністрації (за згодою) 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 



 

Додаток 14 

до розпорядження 

голови районної 

державної адміністрації 

 29.01.2020  № 18 ( у 

редакції розпорядження 

05.05.2020 № 105)    

 

СКЛАД 

державної надзвичайної протиепізоотичної 

комісії при районній державній адміністрації 

 

Хоменко 

Віталій Миколайович  

- заступник голови райдержадміністрації, голова 

комісії 

Толстіков  

Ігор Миколайович                     

- начальник Миргородського міськрайонного 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби  в Полтавській 

області, заступник голови комісії (за згодою) 

Гаврись  

Микола Миколайович              

- провідний епізоотолог Миргородської районної 

державної лікарні ветеринарної медицини, 

секретар комісії (за згодою) 
 

Члени комісії: 
 

Додух 

Віталій Олексійович 

- начальник відділу моніторингу 

Миргородського відділу поліції Головного 

Управління Національної поліції в Полтавській 

області (за згодою) 

Будний  

Ярослав Володимирович 

- директор комунального некомерційного 

підприємства «Миргородська центральна 

районна лікарня» Миргородської районної ради 

(за згодою) 

Назаренко  

Руслан Володимирович 

- начальник районного відділу Головного 

Управління Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України у Полтавській області (за 

згодою) 

Гавриленко 

Микола Іванович 

- заступник начальника відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Миргородського міськрайонного 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби у Полтавській області 

(за згодою) 

Давиденко  

Сергій Дмитрович 

- завідувач інфекційним відділенням 

комунального некомерційного підприємства 

«Миргородська центральна районна лікарня» 

Миргородської районної ради, лікар-

інфекціоніст (за згодою) 



 

Олексенко  

Андрій Миколайович               

- провідний інспектор відділу житлово-

комунального господарства, містобудування,    

архітектури, інфраструктури та цивільного 

захисту райдержадміністрації 

Синяговська  

Марина Борисівна 

- 

 

начальник фінансового управління 

райдержадміністрації 

Балаклієць  

В’ячеслав Григорович 

- перший оперуповноважений міжрайонного 

відділення Управління Служби безпеки 

України в Полтавській області, (за згодою)   

 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 15 

до розпорядження 

голови районної 

державної адміністрації 

10.03.2006 № 63 ( у 

редакції розпорядження 

05.05.2020 № 105)    

 

 

СКЛАД 

районної тристоронньої 

соціально-економічної ради 

 

Хоменко 

Віталій Миколайович 

- заступник голови райдержадміністрації, 

співголова ради 

Горобець  

Людмила Іванівна 

- начальник управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації, заступник 

співголови ради 

Рябко Лариса 

Миколаївна 

- головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, містобудування,    

архітектури, інфраструктури та цивільного 

захисту райдержадміністрації, секретар ради 

 

Члени ради: 

від роботодавців: 

Харченко  

Михайло Іванович                           

- директор  АОПП «Великосорочинське», голова 

об'єднання ради сільськогосподарських 

товаровиробників району (за згодою) 

Домніна  

Любов Іванівна                                 

- приватний підприємець, голова ради 

підприємців району, директор Фонду 

підприємництва району (за згодою) 

Галич  

Віктор Анатолійович                        

- голова СФГ "Господар", голова асоціації 

фермерських господарств (за згодою) 

від профспілок: 

Ребрик 

Лідія Миколаївна 

- голова Миргородської районної організації 

профспілки працівників агропромислового 

комплексу (за згодою) 

Омельченко 

Людмила Іванівна                     

- голова райкому профспілки працівників освіти 

району (за згодою) 

Кушнерик  

Ольга Іванівна                                   

- голова об'єднаного комітету профспілок 

працівників і підприємців торгівлі, громадського 

харчування та послуг  м. Миргорода (за згодою) 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 
 



 

Додаток 16 

до розпорядження 

голови районної 

державної адміністрації 

                                                                                               18.12.2012 № 265 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                               05.05.2020 № 105) 

 

 

СКЛАД  

робочої групи з опрацювання документів про заробітну плату 

 працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках 

 

Хоменко 

Віталій Миколайович  

- заступник голови райдержадміністрації, голова 

робочої групи 

Горобець 

Людмила Іванівна 

- начальник управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації, заступник 

голови робочої групи  

Огир  

Станіслав Миколайович 

- головний спеціаліст відділу з питань 

обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів 

війни та праці, контролю за правильністю 

призначення пенсій управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації, 

секретар робочої групи 

Члени робочої групи: 

Ушаков 

Олег Анатолійович 

- головний спеціаліст-юрисконсульт апарату 

райдержадміністрації 

Тарануха Володимир 

Миколайович 

- голова районної громадської організації «Герої 

Чорнобиля» (за згодою) 

Гармаш 

Світлана Миколаївна 

- головний державний інспектор праці 

територіальної державної інспекції з питань 

праці в Полтавській області (за згодою) 

Верещака 

Світлана Володимирівна 

- начальник архівного відділу 

райдержадміністрації 

Бакало 

Віктор Васильович 

- 

 

 

 

 

начальник Миргородського відділу 

обслуговування громадян (сервісний центр) 

управління обслуговування громадян Головного 

управління Пенсійного фонду України в 

Полтавській області (за згодою) 

Сидоренко 

Тетяна Володимирівна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 



 

Додаток 17 

до розпорядження 

голови районної 

державної адміністрації 

                                                                                               07.06.2005  № 123 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                               05.05.2020 № 105) 

 

СКЛАД 

районної комісії з питань законності, 

правопорядку та профілактики злочинності 

 

Хоменко 

Віталій Миколайович  

- заступник голови райдержадміністрації, голова 

комісії 

Додух 

Віталій Олексійович 

- начальник сектору моніторингу Миргородського 

відділу поліції Головного Управління 

Національної поліції в Полтавській області (за 

згодою) 

Яковенко 

Сергій Миколайович   

- головний спеціаліст апарату 

райдержадміністрації, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

Приймачук  

Лілія Іванівна 

- виконувач обов’язків керівника апарату 

райдержадміністрації 

Ушаков  

Олег Анатолійович 

- головний спеціаліст - юрисконсульт апарату 

райдержадміністрації 

Куцин  

Валентина Миколаївна 

- голова міськрайонного суду (за згодою) 

Бричов    

Дмитро Олександрович                

- начальник міжрайонного відділення управління 

СБУ в Полтавській області (за згодою) 

Молочко  

Наталія Володимирівна 

- начальник Миргородської об’єднаної державної 

податкової інспекції (за згодою) 

Назаренко 

Руслан Володимирович 

- начальник районного відділу Головного 

Управління Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України у Полтавській області (за 

згодою) 

Синяговська  

Марина Борисівна 

- начальник фінансового управління 

райдержадміністрації 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 



 

Додаток 18 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               25.07.2011 № 155 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                               05.05.2020 № 105 ) 

 
 

СКЛАД 

районної комісії з питань здійснення контролю за збиранням, 

перезатаренням та вивезенням хімічних засобів захисту рослин 

 

Хоменко 

Віталій Миколайович 

- заступник голови райдержадміністрації, 

голова комісії  

Голян 

Аліна Олександрівна 

- головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, містобудування,    

архітектури, інфраструктури та цивільного 

захисту райдержадміністрації, секретар комісії 

Члени комісії 

Мироненко 

Ольга Дмитрівна 

- інспектор Головного управління 

Держпродспоживслужби у Полтавській області 

(за згодою)  

Додух 

Віталій Олексійович 

- начальник сектору моніторингу 

Миргородського відділу поліції Головного 

Управління Національної поліції в Полтавській 

області (за згодою) 

Назаренко 

Руслан Володимирович 

- начальник районного відділу Головного 

Управління Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України у Полтавській області (за 

згодою) 

Олексенко  

Андрій Миколайович                 

- провідний інспектор відділу житлово-

комунального господарства, містобудування,    

архітектури, інфраструктури та цивільного 

захисту райдержадміністрації 

Гавриленко 

Микола Іванович 

- начальник відділу державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства 

Миргородського міськрайонного управління 

Головного управління Держпродспоживслужби 

у Полтавській області (за згодою) 

Будний  

Ярослав Володимирович 

- директор комунального некомерційного 

підприємства «Миргородська центральна 

районна лікарня» Миргородської районної 

ради (за згодою ) 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 



Додаток 19 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               10.04.2003 № 109 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                05.05.2020 № 105) 

 

 

СКЛАД 

 районної комісії з питань евакуації 

 

Хоменко 

Віталій Миколайович  

- заступник голови райдержадміністрації, 

голова комісії 

Назаренко 

Руслан Володимирович 

- начальник районного відділу Головного 

Управління Державної служби з 

надзвичайних ситуацій України у 

Полтавській області (за згодою) 

Олексенко 

Андрій Миколайович 

- провідний інспектор відділу житлово-

комунального господарства, містобудування,    

архітектури, інфраструктури та цивільного 

захисту райдержадміністрації, секретар 

комісії 

 

Члени комісії: 

Приймачук 

Лілія Іванівна 

- виконувач обов’язків керівника апарату 

райдержадміністрації 

Прохоров 

Віталій Миколайович 

- начальник цеху телекомунікаційних послуг 

№ 15 Полтавської філії ПАТ «Укртелеком» 

(за згодою) 

Будний  

Ярослав Володимирович 

- директор комунального некомерційного 

підприємства «Миргородська центральна 

районна лікарня» Миргородської районної 

ради (за згодою) 

Павленко 

Лілія Петрівна 

- директор комунального некомерційного 

підприємства «Миргородський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Миргородської районної ради, секретар 

координаційної ради (за згодою) 

Толстіков 

Ігор Миколайович 

- начальник Миргородського міськрайонного 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби у Полтавській 

області (за згодою) 

Додух 

Віталій Олексійович 

- начальник сектору моніторингу 

Миргородського відділу поліції Головного 

Управління Національної поліції в 

Полтавській області (за згодою) 



Бабенко  

Олександр Васильович 

- військовий комісар об’єднаного міського 

військового комісаріату (за згодою) 

Проскура  

Віталій Сергійович 

- начальник філії «Миргородський 

райавтодор» ДП «Полтавський облавтодор» 

(за згодою) 

Овсяннікова 

Світлана Миколаївна 

- начальник відділу освіти 

райдержадміністрації 

Халдай 

Наталія Василівна 

- начальник відділу культури, молоді та 

спорту райдержадміністрації 

Горобець 

Людмила Іванівна 

- начальник управління соціального        

захисту населення  райдержадміністрації 

Приймачук 

Лілія Іванівна 

- начальник відділу управління персоналом, 

організаційної та інформаційної діяльності 

апарату райдержадміністрації 

Синяговська 

Марина Борисівна 

- начальник фінансового управління 

райдержадміністрації 

Завгородній  

Віктор Степанович 

- начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування,    архітектури, 

інфраструктури та цивільного захисту 

райдержадміністрації 

Савенко 

Володимир Олександрович 

- начальник Миргородської філії ПАТ 

«Полтаваобенерго» (за згодою) 

Смутко 

Тетяна Михайлівна 

- директор районного територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

Яковенко  

Сергій Миколайович   

- головний спеціаліст апарату 

райдержадміністрації 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                              Додаток 20 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               27.06.2014  №  117 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                               05.05.2020 № 105) 

 

СКЛАД 

міжвідомчої координаційно - методичної ради  

з правової  освіти  населення при районній державній адміністрації 

 

Хоменко 

Віталій Миколайович  

- заступник голови райдержадміністрації, голова 

ради   

Барило 

Юлія Віталіївна 

- начальник відділу «Миргородське бюро правової 

допомоги» Лубенського місцевого центру з 

надання безоплатної правової допомоги, 

заступник голови ради (за згодою) 

Боюнець 

Ірина Леонідівна 

- юрист відділу освіти райдержадміністрації, 

секретар ради   

Члени ради 

Ушаков 

Олег Анатолійович 

- головний спеціаліст - юрисконсульт апарату 

райдержадміністрації 

Додух 

Віталій Олексійович 

- начальник сектору моніторингу Миргородського 

відділу поліції Головного Управління 

Національної поліції в Полтавській області (за 

згодою) 

Пономаренко Володимир 

Володимирович 

- керівник Миргородської  місцевої прокуратури 

(за згодою) 

Халдай 

Наталія Василівна 

- начальник  відділу  культури, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

Горобець  

Людмила Іванівна 

- начальник   управління   соціального захисту  

населення  райдержадміністрації 

Овсяннікова  

Світлана Миколаївна 

- начальник відділу освіти райдержадміністрації 

 

Синяговська  

Марина Борисівна 

- начальник             фінансового           управління  

райдержадміністрації 

Чорноморець  

Людмила Миколаївна 

- начальник       служби         у      справах       дітей                  

райдержадміністрації 

Устименко  

Ольга Олександрівна                          

- директор  комунального підприємства 

«Інформаційний центр «Миргородщина» (за 

згодою) 

Соломаха  

Ірина Іванівна 

- директор Миргородської філії Полтавського 

обласного центру зайнятості (за згодою) 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 



 

                                  Додаток 21 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               23.01.2008  №  25 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                               05.05.2020 № 105) 

 

СКЛАД  

комісії по перегляду нормативно-правових актів  

на їх відповідність чинному  законодавству  України 

 

Хоменко 

Віталій Миколайович  

- заступник голови райдержадміністрації, голова 

комісії 

Ушаков 

Олег Анатолійович 

- головний спеціаліст - юрисконсульт    апарату 

райдержадміністрації 

 

Члени комісії: 

Приймачук 

Лілія Іванівна 

- виконувач обов’язків керівника апарату 

райдержадміністрації 

Діхтяр  

Валентина Іванівна 

- завідувач сектору документообігу та контролю 

апарату райдержадміністрації 

Горобець 

Людмила Іванівна 

- начальник управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

Верещака 

Світлана Володимирівна 

- начальник    архівного   відділу       

райдержадміністрації 

Синяговська  

Марина Борисівна 

- начальник фінансового управління 

райдержадміністрації 

Овсяннікова 

Світлана Миколаївна 

- начальник відділу освіти райдержадміністрації 

Халдай 

Наталія Василівна 

- начальник відділу культури, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

Чорноморець  

Людмила Миколаївна 

- начальник служби у справах дітей 

райдержадміністрації 

     

   

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                               Додаток 22 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               08.10.2014  №  184 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                               05.05.2020 № 105) 

 

СКЛАД 

комісії з визначення та відшкодування збитків            

власникам   землі  та землекористувачам 

 

Хоменко 

Віталій Миколайович  

-                            

 

заступник голови  райдержадміністрації, голова 

комісії 

Голян 

Аліна Олександрівна 

- головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, містобудування,    

архітектури, інфраструктури та цивільного 

захисту райдержадміністрації, секретар комісії 

Члени комісії: 

Завгородній 

Віктор Степанович 

- начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування,    архітектури, 

інфраструктури та цивільного захисту 

райдержадміністрації 

Синяговська  

Марина Борисівна 

- 

 

начальник        фінансового          управління  

райдержадміністрації 

Ушаков 

Олег Анатолійович 

- головний спеціаліст – юрисконсульт апарату 

райдержадміністрації 

Данилевський 

Вадим Іванович 

- голова постійної комісії районної ради з питань 

земельних відносин, агропромислового 

комплексу, використання природних та водних 

ресурсів, екології, соціального розвитку села (за 

згодою) 

Юрченко  

Сергій Миколайович              

- громадський інспектор з охорони довкілля 

Державної екологічної інспекції в Полтавській 

області (за згодою) 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 

                                                                           

 

              



 

                                                                                               Додаток 23 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               19.05.2015  № 96 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                               05.05.2020 № 105) 

 

СКЛАД  

районної  комісії з обстеження водних об’єктів   

та їх гідротехнічних споруд 

 

Хоменко 

Віталій Миколайович  

- заступник голови райдержадміністрації,   

голова комісії                                                                   

Голян 

Аліна Олександрівна 

- головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, містобудування,    

архітектури, інфраструктури та цивільного 

захисту райдержадміністрації, секретар комісії 

Члени комісії: 

Ушаков  

Олег Анатолійович   

- головний спеціаліст - юрисконсульт апарату 

райдержадміністрації 

Завгородній 

Віктор Степанович 

- начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування,    архітектури, 

інфраструктури та цивільного захисту 

райдержадміністрації 

Мелашенко 

Віталій  Павлович           

           

- начальник  Миргородської  експлуатаційної                    

дільниці Хорольського міжрайонного управління  

водного господарства (за згодою) 

Гавриленко 

Микола Іванович 

- заступник начальника відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Миргородського міськрайонного 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби у Полтавській області 

(за згодою) 

Назаренко 

Руслан Володимирович 

- начальник районного відділу Головного 

Управління Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України у Полтавській області (за 

згодою) 

  орендар водного об’єкту  (за згодою) 

  землевпорядники виконкомів сільських   

селищних рад,   на території яких знаходяться 

водні об’єкти та гідротехнічні споруди (за 

згодою) 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 



 

                                                                                              Додаток 24 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               16.06.2014  № 106 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                               05.05.2020 № 105) 

 

СКЛАД 

комісії по проведенню безоплатного капітального ремонту власних житлових 

будинків і квартир  осіб, що мають право на таку пільгу 

 

Хоменко 

Віталій Миколайович  

- заступник голови райдержадміністрації, 

голова комісії 

Завгородній  

Віктор Степанович                   

- начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування,    архітектури, 

інфраструктури та цивільного захисту 

райдержадміністрації, заступник голови 

комісії 

Шаблій  

Фаїна Олексіївна 

- начальник відділу персоніфікованого обліку 

отримувачів пільг  управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації, 

секретар комісії 

 

Члени комісії: 

Маляр 

Євгенія Олексіївна                        

- заступник начальника    управління    

соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

Синяговська  

Марина Борисівна 

- начальник            фінансового         управління 

райдержадміністрації 

Килимник                      

Ельвіда Павлівна 

- голова районної організації ветеранів України 

(за згодою) 

Вовк  

Олександр Дмитрович             

- головний спеціаліст виконавчого апарату  

районної ради (за згодою) 

Абхайрова                     

Лариса В’ячеславівна    

- директор ПП «Метан» (за згодою) 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 

 

 



 

                                                                                               Додаток 25 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               12.12.2014  № 227 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                               05.05.2020 № 105) 

 

СКЛАД 

районної комісії з обстеження земель, тимчасово виведених  

з активного сільськогосподарського обробітку  

 

Хоменко 

Віталій Миколайович  

– заступник голови райдержадміністрації, 

голова комісії  

Голян 

Аліна Олександрівна 

- головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, містобудування,    

архітектури, інфраструктури та цивільного 

захисту райдержадміністрації, секретар комісії 

Члени комісії: 

Завгородній 

Віктор Степанович 

– начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування,    архітектури, 

інфраструктури та цивільного захисту 

райдержадміністрації 

Міщенко  

Олег Валентинович                         

– начальник відділу моніторингу земель, 

агрохімічних та агроекологічних досліджень 

Полтавської філії державної установи 

"Інститут охорони грунтів України" (за 

згодою) 

Данилевський 

Вадим Іванович 

- голова постійної комісії районної ради з 

питань земельних відносин, агропромислового 

комплексу, використання природних та 

водних ресурсів, екології, соціального 

розвитку села (за згодою) 

Юрченко  

Сергій Миколайович              

- громадський інспектор з охорони довкілля 

Державної екологічної інспекції в Полтавській 

області (за згодою) 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 26 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               09.06.2016  № 117 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                        05.05.2020 № 105) 

 

СКЛАД 

дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ  

Миргородської райдержадміністрації 

 

Хоменко 

Віталій Миколайович 

- заступник голови райдержадміністрації 

Приймачук 

Лілія Іванівна 

- начальник відділу управління персоналом,  

організаційної та інформаційної діяльності 

апарату райдержадміністрації 

Ушаков 

Олег Анатолійович 

- головний спеціаліст – юрисконсульт апарату 

райдержадміністрації 

Яровий 

Вячеслав Юрійович 

- начальник відділу Державного реєстру 

виборців апарату райдержадміністрації, член 

профспілкового комітету райдержадміністрації 

Білоконь 

Олександр Валерійович 

- головний спеціаліст відділу фінансово- 

господарського забезпечення фінансового 

управління райдержадміністрації, голова 

профспілкового комітету фінансового 

управління райдержадміністрації 

Любивець  

Таїсія Миколаївна 

- начальник відділу з питань обслуговування 

осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, 

контролю за правильністю призначення пенсій 

управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації   

 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 27 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               26.01.2018  № 38 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                        05.05.2020 № 105) 

 

СКЛАД 

районної комісії з  розгляду питань у сфері земельних відносин 
 

Хоменко 

Віталій Миколайович  

- заступник голови районної державної 

адміністрації, голова комісії 

Голян 

Аліна Олександрівна 

- головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, містобудування,    

архітектури, інфраструктури та цивільного 

захисту райдержадміністрації, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

Перебийніс 

Богдана Миколаївна 

- начальник відділу у Миргородському районі 

Головного управління Держгеокадастру у 

Полтавській області (за згодою) 

Молочко 

Наталія Володимирівна 

- начальник Миргородської об’єднаної 

державної податкової інспекції Головного 

управління Міністерства доходів у Полтавській 

області (за згодою) 

Завгородній 

Віктор Степанович 

- начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування,    архітектури, 

інфраструктури та цивільного захисту 

райдержадміністрації 

Данилевський 

Вадим Іванович 

- голова постійної комісії районної ради з питань 

земельних відносин, агропромислового 

комплексу, використання природних та водних 

ресурсів, екології, соціального розвитку села 

(за згодою) 

Ушаков 

Олег Анатолійович 

- головний спеціаліст - юрисконсульт апарату 

райдержадміністрації 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 



Додаток 28 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                      06.02.2018  №  50   ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                        05.05.2020 № 105) 

 

 

СКЛАД 

робочої групи з розвитку заповідної справи в районі  

 

Хоменко 

Віталій Миколайович  

- заступник голови райдержадміністрації, голова 

робочої групи 

Голян 

Аліна Олександрівна 

- головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, містобудування,    

архітектури, інфраструктури та цивільного 

захисту райдержадміністрації, секретар робочої 

групи 

 

Члени робочої групи 

Завгородній 

Віктор Степанович 

- начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування,    архітектури, 

інфраструктури та цивільного захисту 

райдержадміністрації 

Рябухін 

Артем Анатолійович 

- начальник державного підприємства 

«Миргородське лісове господарство» (за згодою) 

Перебийніс 

Богдана Миколаївна 

- начальник відділу у Миргородському районі 

Головного управління Держгеокадастру у 

Полтавській області (за згодою) 

Данилевський 

Вадим Іванович 

- голова постійної комісії районної ради з питань 

земельних відносин, агропромислового 

комплексу, використання природних та водних 

ресурсів, екології та соціального розвитку села 

(за згодою) 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 29 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               09.02.2018   № 58 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                        05.05.2020 № 105) 

 

 

СКЛАД 

постійно діючої комплексної робочої групи з питань 

забезпечення надійності та безпеки експлуатації 

об’єктів соціальної інфраструктури 
 

 

Хоменко 

Віталій Миколайович  

- заступник голови райдержадміністрації, голова 

робочої групи 

Завгородній 

Віктор Степанович 

- начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування,    архітектури, 

інфраструктури та цивільного захисту 

райдержадміністрації, заступник голови робочої 

групи 

Назаренко 

Людмила Володимирівна 

- інженер з обстеження та експлуатації будівель 

та споруд відділу освіти райдержадміністрації, 

секретар робочої групи 
 

Члени робочої групи: 

Маляр 

Євгенія Олексіївна 

- заступник начальника управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації 

Будний  

Ярослав Володимирович 

- директор комунального некомерційного 

підприємства «Миргородська центральна 

районна лікарня» Миргородської районної ради 

(за згодою) 

Павленко 

Лілія Петрівна 

- директор комунального некомерційного 

підприємства «Миргородський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Миргородської 

районної ради (за згодою) 

Овсяннікова 

Світлана Миколаївна 

- начальник відділу освіти райдержадміністрації 

Синяговська  

Марина Борисівна 

- начальник фінансового управління                                        

райдержадміністрації 

Халдай  

Наталія Василівна 

- начальник відділу культури, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

Смутко  

Тетяна Михайлівна 

- директор Миргородського районного 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) (за 

згодою) 



 

Ушаков  

Олег Анатолійович 

- головний спеціаліст-юрисконсульт апарату 

райдержадміністрації 

Гавриленко 

Микола Іванович 

- начальник відділу державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства 

Управління Держпродспоживслужби в 

Миргородському районі (за згодою) 

Назаренко  

Руслан Володимирович 

- начальник районного відділу Головного 

Управління Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України у Полтавській області (за 

згодою) 

Дупак 

Віталій Вікторович 

- інженер-проектувальник, фізична особа-

підприємець (за згодою) 

Богаєнко 

Павло Михайлович 

- інженер з технічного нагляду, фізична особа-

підприємець (за згодою) 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



                                                  

Додаток 30 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                           22.02.2018   № 77 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                        05.05.2020 № 105) 

 

Районна робоча група                                                                                              

щодо координації роботи із складання переліку суб’єктів господарювання, на 

яких обладнуються місця для проведення санітарної обробки населення та 

спеціальної обробки одягу,  майна і транспорту 

 

Хоменко 

Віталій Миколайович  

- заступник голови райдержадміністрації, голова 

робочої групи 

Олексенко 

Андрій Миколайович 

- провідний інспектор відділу житлово-

комунального господарства, містобудування,    

архітектури, інфраструктури та цивільного 

захисту райдержадміністрації, секретар робочої 

групи 
 

Члени робочої групи: 

Назаренко 

Руслан Володимирович 

- начальник районного відділу Головного 

Управління Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України у Полтавській області (за 

згодою) 

Олефір 

Микола Васильович 

- завідувач Миргородського міжрайонного 

відокремленого підрозділу лабораторних 

досліджень Державної установи «Полтавський 

обласний лабораторний центр МОЗ України» 

(за згодою) 

Гавриленко 

Микола Іванович 

- начальник відділу державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства 

Управління Держпродспоживслужби в 

Миргородському районі (за згодою) 

 

Фахівці сільських, селищних рад (за згодою) 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 

 



 

Додаток 31 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                           26.03.2018   № 130 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                        05.05.2020 № 105) 

 

ПОСАДОВИЙ  СКЛАД 

районного штабу для керівництва та координації аварійно-рятувальних та 

невідкладних робіт з ліквідації можливих надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру місцевого рівня 
 

Заступник голови Миргородської районної державної адміністрації, 

уповноважений керівник районного штабу; 

Начальник Миргородського районного  управління Державної служби з 

надзвичайних ситуацій України в Полтавській області, заступник 

уповноваженого керівника районного штабу (за згодою); 

Провідний інспектор відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування,    архітектури, інфраструктури та цивільного захисту 

райдержадміністрації –  секретар районного штабу 

  

Члени районного штабу: 

Начальник Миргородського відділу поліції Головного Управління 

Національної поліції в Полтавській області  (за згодою); 

Начальник  відділу  освіти райдержадміністрації; 

Начальник відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування,    архітектури, інфраструктури та цивільного захисту 

райдержадміністрації; 

Начальник Миргородського міськрайонного управління Головного 

управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (за згодою); 

Начальник  філії  «Миргородський  райавтодор»  ДП  «Полтавський  

облавтодор» (за згодою); 

Директор державного підприємства «Миргородський лісгосп» (за 

згодою); 

Директор комунального некомерційного підприємства «Миргородська 

центральна районна лікарня» Миргородської районної ради (за згодою); 

Начальник цеху телекомунікаційних послуг  № 15 Полтавської філії 

ПАТ «Укртелеком» (за згодою); 

Начальник Миргородської філії ПАТ «Полтаваобленерго» (за згодою); 

         Керуючий Миргородським РГП (за згодою). 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 



 

                                                                                              Додаток 32 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               12.11.2018   № 383 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                        05.05.2020 № 105) 

 

СКЛАД  

комісії з питань проведення перевірки наявності документів з грифом  

«Для службового користування» в апараті Миргородської  

районної державної адміністрації 

 

Хоменко 

Віталій Миколайович  

- заступник голови райдержадміністрації, голова 

комісії 

Приймачук 

Лілія Іванівна 

- виконувач обов’язків керівника апарату 

райдержадміністрації, заступник голови комісії  

Яковенко 

Сергій Миколайович 

- головний спеціаліст апарату 

райдержадміністрації, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

Діхтяр  

Валентина Іванівна 

- завідувач сектору документообігу та контролю 

апарату райдержадміністрації  

Омеляненко 

Олена Петрівна 

- головний спеціаліст сектору документообігу та 

контролю апарату райдержадміністрації 

Ушаков 

Олег Анатолійович 

- головний спеціаліст-юрисконсульт апарату 

райдержадміністрації 

Олексенко 

Андрій Миколайович 

- провідний інспектор відділу житлово-

комунального господарства, містобудування,    

архітектури, інфраструктури та цивільного 

захисту райдержадміністрації 

   

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                               Додаток 33 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               12.11.2018   № 381 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                        05.05.2020 № 105) 

 

 

СКЛАД  

комісії з питань роботи із службовою інформацією в апараті  

Миргородської районної державної адміністрації 

 

 

Хоменко 

Віталій Миколайович  

- заступник голови райдержадміністрації, голова 

комісії 

Приймачук 

Лілія Іванівна 

- виконувач обов’язків керівника апарату 

райдержадміністрації, заступник голови комісії  

Яковенко 

Сергій Миколайович 

- головний спеціаліст апарату 

райдержадміністрації, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

Діхтяр  

Валентина Іванівна 

- завідувач сектору документообігу та контролю 

апарату райдержадміністрації  

Омеляненко 

Олена Петрівна 

- головний спеціаліст сектору документообігу та 

контролю апарату райдержадміністрації 

Ушаков 

Олег Анатолійович 

- головний спеціаліст-юрисконсульт апарату 

райдержадміністрації 

Олексенко 

Андрій Миколайович 

- провідний інспектор відділу житлово-

комунального господарства, містобудування,    

архітектури, інфраструктури та цивільного 

захисту райдержадміністрації 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                              Додаток 34 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               21.01. 2019  № 1232  ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                        05.05.2020 № 105) 

                                                                                      

СКЛАД 

конкурсного комітету при райдержадміністрації по визначенню  

автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах 

 загального користування, які не виходять за межі  

Миргородського району Полтавської області 

 
 

Хоменко 

Віталій Миколайович  

- заступник голови райдержадміністрації, голова 

конкурсного комітету 

Шабатько 

Юрій Анатолійович 

 головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, містобудування,    

архітектури, інфраструктури та цивільного 

захисту райдержадміністрації, заступник голови 

конкурсного комітету 

Шевела 

Олександр Вікторович 

- інженер ТОВ «Полтаватранс», секретар 

конкурсного комітету (за згодою) 

 

Члени конкурсного комітету: 

 

Горобець 

Людмила Іванівна 

- начальник управління соціального захисту  

населення райдержадміністрації 

Ушаков 

Олег Анатолійович 

- головний спеціаліст-юрисконсульт апарату 

райдержадміністрації 

Молочко  

Наталія Володимирівна 

- начальник Миргородської об’єднаної державної 

податкової інспекції (за згодою) 

Марцинковський 

Володимир Іванович 

- голова Громадської ради при 

райдержадміністрації (за згодою) 

Ребрик 

Лідія Миколаївна 

- голова  Громадсько ї ради  при  районній  раді 

(за згодою) 

Бакало  

Сергій Сергійович 

- голова Миргородського відокремленого 

підрозділу Громадської організації 

«Всеукраїнська спілка учасників АТО, бойових 

дій та миротворчих місій» (за згодою) 

Кудін 

Геннадій Володимирович 

- член Миргородської міської спілки ветеранів 

Афганістану (за згодою) 

Тарануха 

Володимир Миколайович 

 

- голова громадської організації Миргородської 

районної організації інвалідів «Ветерани 

Чорнобиля» (за згодою) 



 

Полтавець 

Тарас Володимирович 

 

- 

 

інспектор відділу безпеки дорожнього руху 

Управління патрульної поліції у м. Полтава 

Департаменту патрульної поліції (за згодою) 

Первак 

Микола Михайлович 

- голова Полтавської обласної організації 

профспілки працівників автотранспорту та 

шляхового господарства України (за згодою) 

Бондар 

Іван Трохимович 

- голова Полтавського обласного відділення 

Всеукраїнської громадської організації 

«Всеукраїнська асоціація автомобільних 

перевізників» (за згодою) 

Звагольський  

Валерій Петрович 

- головний спеціаліст відділу державного 

контролю та нагляду за безпекою на транспорті 

Управління Укртрансбезпеки у Полтавській 

області (за згодою) 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            

Додаток 35 

до розпорядження 

голови районної 

державної адміністрації 

                                                                                               27.12.2006 № 415  ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                               05.05.2020 № 105)    

 

 

СКЛАД 

ради з питань культури і духовності  

при районній державній адміністрації 

 

Ємець 

Вікторія Михайлівна  

- голова райдержадміністрації, голова ради 

Халдай  

Наталія Василівна 

- начальник відділу культури, молоді та спорту 

райдержадміністрації,  заступник голови ради 

Бер’якіна  

Ніна Олександрівна 

- директор Миргородської централізованої 

бібліотечної системи, секретар ради (за згодою) 

 

Члени ради : 

Іщенко  

Ірина Володимирівна                            

- директор районного будинку культури (за 

згодою) 

Устименко  

Ольга Олександрівна                          

- директор  комунального підприємства 

«Інформаційний центр «Миргородщина» (за 

згодою) 

Овсяннікова 

Світлана Миколаївна 

- начальник відділу освіти райдержадміністрації 

Синяговська  

Марина Борисівна 

- начальник  фінансового управління 

райдержадміністрації 

Міщенко  

Валентина Данилівна                     

- директор літературно-меморіального музею 

М.В.Гоголя  (за згодою) 

Турбаба  

Олег Васильович 

- голова постійної комісії районної ради з питань 

освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної 

політики, спорту та туризму, материнства, 

дитинства, соціального захисту  та зайнятості 

населення (за згодою) 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 

 

 



 

Додаток 36 

до розпорядження 

голови районної 

державної адміністрації 

                                                                                               20.03.2007 № 90 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                               05.05.2020 № 105)    

 

СКЛАД 

міжвідомчої координаційної ради з гендерних питань та  

проблем сім’ї при районній державній адміністрації 

 

Ємець 

Вікторія Михайлівна  

- голова райдержадміністрації, голова ради 

Маляр 

Євгенія Олексіївна  
- заступник начальника управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації, 

заступник голови ради 

Огир  

Станіслав Миколайович 

- головний спеціаліст відділу з питань 

обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів 

війни та праці, контролю за правильністю 

призначення пенсій управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації, 

секретар ради 

Члени ради: 

Овсяннікова 

Світлана Миколаївна 

- начальник відділу освіти райдержадміністрації 

Соломаха  

Ірина Іванівна 

- директор Миргородської філії Полтавського 

обласного центру зайнятості (за згодою) 

Приймачук  

Лілія Іванівна 

- начальник відділу управління персоналом,  

організаційної та інформаційної діяльності 

апарату райдержадміністрації 

Устименко  

Ольга Олександрівна                          

- директор  комунального підприємства 

«Інформаційний центр «Миргородщина» (за 

згодою) 

Барило 

Юлія Віталіївна 

- начальник відділу «Миргородське бюро 

правової допомоги» Лубенського місцевого 

центру з надання безоплатної правової 

допомоги (за згодою) 

Міщенко  

Наталія Віталіївна                            

- директор Миргородського районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за 

згодою) 

Турбаба 

Олег Васильович 

- голова постійної комісії районної ради з питань 

освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної 

політики, спорту та туризму, материнства, 

дитинства, соціального захисту  та зайнятості 

населення (за згодою)  



 

Синяговська  

Марина Борисівна 

- начальник фінансового управління 

райдержадміністрації 

Парфеня  

Микола Вікторович  

- заступник голови районної ради (за згодою) 

Чорноморець  

Людмила Миколаївна 

- начальник служби у справах дітей 

райдержадміністрації 

Додух 

Віталій Олексійович 

- начальник сектору моніторингу 

Миргородського відділу поліції Головного 

Управління Національної поліції в Полтавській 

області (за згодою) 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 37 

до розпорядження 

голови районної 

державної адміністрації 

                                                                                               17.06.2008 № 177 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                 05.05.2020 № 105) 

 

 

СКЛАД 

районної комісії з контролю за станом спортивних споруд та  

інших спеціально відведених місць для проведення масових  

спортивних та культурно-видовищних заходів 

 

Ємець 

Вікторія Михайлівна 

- голова райдержадміністрації, голова комісії 

Завгородній    

Віктор Степанович                           

- начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування,    архітектури, 

інфраструктури та цивільного захисту 

райдержадміністрації, заступник голови комісії                                                           

Дорогань  

Володимир Петрович  

- головний спеціаліст відділу освіти 

райдержадміністрації, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

Стукало  

Петро Костянтинович 

- директор ДЮСШ «Колос» (за згодою) 

Олексенко  

Андрій Миколайович                        

- провідний інспектор відділу житлово-

комунального господарства, містобудування,    

архітектури, інфраструктури та цивільного 

захисту райдержадміністрації 

Халдай 

Наталія Василівна 

- начальник відділу культури, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

Назаренко 

Руслан Володимирович 

- начальник районного відділу Головного 

Управління Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України у Полтавській області (за 

згодою) 

Маляр 

Євгенія Олексіївна 

- заступник начальника управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації 

Овсяннікова 

Світлана Миколаївна 

- начальник відділу освіти райдержадміністрації 

Івашина  

Едуард Леонідович                                                                 

- начальник Миргородського відділення 

управління виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування України у Полтавській 

області (за згодою) 

Марцинковський 

Володимир Іванович 

- голова Громадської ради при районній 

державній адміністрації (за згодою) 



 

Гавриленко 

Микола Іванович 

- заступник начальника відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Миргородського міськрайонного 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби у Полтавській області 

(за згодою) 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                         Додаток 38 

до розпорядження 

голови районної 

державної адміністрації 

                                                                                               27.02.2009 № 56 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                  05.05.2020 № 105) 

 

СКЛАД 

комісії по здійсненню контролю за цільовим використанням коштів, 

призначених при народженні дитини 

 

Ємець 

Вікторія Михайлівна 

- голова райдержадміністрації, голова комісії 

Маляр 

Євгенія Олексіївна                   

- заступник начальника управління праці та 

соціального захисту населення 

райдержадміністрації, заступник голови 

комісії 

Ємець  

Інна Іванівна 

- головний державний соціальний інспектор 

управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації, секретар  комісії 

 

                            Члени комісії: 

Чорноморець  

Людмила Миколаївна 

- начальник служби у справах дітей 

райдержадміністрації 

Овсяннікова 

Світлана Миколаївна 

- начальник відділу освіти 

райдержадміністрації 

Ушаков  

Олег Анатолійович 

- головний спеціаліст - юрисконсульт 

апарату райдержадміністрації 

Міщенко  

Наталія Віталіївна                        

- директор Миргородського районного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді (за згодою) 

Наумова  

Лариса Павлівна                            

- заступник директора комунального 

некомерційного підприємства 

«Миргородська центральна районна 

лікарня» Миргородської районної ради (за 

згодою) 

Івашина 

Едуард Леонідович 

- начальник Миргородського відділення 

управління виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування України у 

Полтавській області (за згодою) 
 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 



Додаток 39 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               15.02.2017  № 32 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                        05.05.2020 № 105) 

СКЛАД 

районної міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, 

спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 

законодавства в частині мінімальної заробітної плати 

 

Ємець 

Вікторія Михайлівна 

- голова районної державної  адміністрації, голова  

робочої  групи 

Бакало 

Віктор Васильович 

- начальник Миргородського відділу обслуговування 

громадян (сервісний центр) управління 

обслуговування громадян Головного управління 

Пенсійного фонду України в Полтавській області 

(за згодою) 

Олійник 

Валентина Вікторівна 

- начальник відділу платежів до пенсійної системи 

управління Пенсійного фонду України, секретар 

робочої групи (за згодою) 

Члени робочої групи: 

Гармаш 

Світлана Миколаївна 

- головний державний інспектор територіальної 

державної інспекції з питань праці у Полтавській 

області (за згодою) 

Соломаха 

Ірина Іванівна 

- Директор Миргородського міськрайонного центру 

зайнятості (за згодою) 

Горобець 

Людмила Іванівна 

- начальник управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

Ребрик 

Лідія Миколаївна 

- голова районної організації профспілки працівників 

агропромислового комплексу (за  згодою) 

Павленко  

Лілія Петрівна 

- директор комунального некомерційного 

підприємства «Миргородський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Миргородської 

районної ради (за згодою) 

Будний Ярослав 

Володимирович 

- директор комунального некомерційного 

підприємства «Миргородська центральна районна 

лікарня» Миргородської районної ради (за згодою) 

Халдай  

Наталія Василівна 

- начальник відділу культури, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

Синяговська  

Марина Борисівна 

- начальник фінансового управління 

райдержадміністрації 

Овсяннікова 

Світлана Миколаївна 

 начальник відділу освіти райдержадміністрації 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 



 

Додаток 40 

до розпорядження 

голови районної 

державної адміністрації 

                                                                                               01.08.2008 № 216 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                               05.05.2020 № 105) 

 

 

СКЛАД 

робочої  групи щодо проведення обстежень  

об’єктів культурної спадщини 

 

Ємець 

Вікторія Михайлівна 

- голова райдержадміністрації, керівник робочої 

групи 

Парфеня  

Микола Вікторович 

- заступник голови районної ради, заступник 

керівника робочої групи (за згодою) 

Халдай 

Наталія Василівна                              

- начальник відділу культури, молоді та спорту 

райдержадміністрації, секретар робочої групи 

 

Члени робочої групи: 

Завгородній  

Віктор Степанович                            

- начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування,    архітектури, 

інфраструктури та цивільного захисту 

райдержадміністрації 

Бер’якіна  

Ніна Олександрівна                          

- директор Миргородської централізованої 

бібліотечної системи (за згодою) 

Міщенко  

Валентина Данилівна                       

- директор Великосорочинського літературно-

меморіального музею М.В.Гоголя (за згодою) 

Міщенко  

Олександр Сергійович                 

- директор Миргородського районного історико-

краєзнавчого музею (за згодою) 

Загорська  

Олеся Олександрівна                    

- науковий працівник районного історико-

краєзнавчого музею (за згодою) 

Килимник 

Ельвіда Павлівна             

- голова районної організації ветеранів (за 

згодою) 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

  

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 41 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               11.03.2013 № 53 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                               05.05.2020 № 105) 

 

СКЛАД 

районної комісії з питань надання матеріальної допомоги за  

рахунок коштів районного бюджету  

 

Хоменко 

Віталій Миколайович  

- заступник голови райдержадміністрації, голова 

комісії  

Смутко  

Тетяна Михайлівна 

- директор Миргородського районного 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), 

заступник голови комісії (за згодою) 

Волошко  

Людмила Миколаївна 

- завідувач відділенням організації надання 

адресної натуральної та грошової допомоги 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), 

секретар комісії (за згодою) 

 

Члени комісії: 

Горобець 

Людмила Іванівна 

- начальник управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

Чорноморець 

Людмила Миколаївна 

- начальник служби у справах дітей 

райдержадміністрації 

Міщенко  

Наталія Віталіївна 

- директор районного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) 

Проскуріна  

Тамара Миколаївна 

- лікар загальної практики сімейної медицини 

амбулаторії м. Миргород, завідувач лікувально-

контрольної комісії комунального 

некомерційного підприємства «Миргородський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Миргородської районної ради (за згодою) 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 

 



 

Додаток 42 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               09.08.2011 № 161 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                   05.05.2020 № 105) 

 

 

СКЛАД 

комісії з питань надання державної соціальної допомоги  

 малозабезпеченим сім’ям, призначення житлових субсидій та надання  

пільг на житлово-комунальні послуги за фактичним місцем проживання 

 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоменко 

Віталій Миколайович  

- заступник голови райдержадміністрації, 

голова комісії 

Горобець 

Людмила Іванівна 

- начальник управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації, заступник 

голови комісії 

Ємець  

Інна Іванівна 

- головний державний соціальний інспектор 

управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

Чорноморець  

Людмила Миколаївна 

- начальник служби у справах дітей 

райдержадміністрації 

Міщенко  

Наталія Віталіївна 

- директор районного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) 

Маляр 

Євненія Олексіївна 

- заступник начальника управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації 



 

Додаток 43 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               11.04.2012 № 72 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                 05.05.2020 № 105) 

 

 

СКЛАД 

районної комісії з розгляду питань соціального обслуговування та надання 

соціальних послуг районним територіальним центром 

 

Ємець 

Вікторія Михайлівна 

- 

 

голова райдержадміністрації, голова комісії 

Горобець 

Людмила Іванівна 

- начальник управління  соціального захисту 

населення райдержадміністрації, заступник 

голови комісії 

Волошко 

Людмила Миколаївна 

- 

 

завідувач відділенням організації надання 

адресної натуральної та грошової допомоги 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), 

секретар комісії (за згодою) 

 

Члени комісії: 

Смутко 

Тетяна Михайлівна 

- 

 

директор Миргородського районного 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), 

(за згодою) 

Килимник  

Ельвіда Павлівна  

- 

 

голова районної організації ветеранів України 

(за згодою) 

Проскуріна  

Тамара Миколаївна 

 

- лікар загальної практики сімейної медицини 

амбулаторії м. Миргород, завідувач 

лікувально-контрольної комісії комунального 

некомерційного підприємства 

«Миргородський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Миргородської 

районної ради (за згодою) 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 



 

Додаток 44 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               27.10.2010 № 169 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                  05.05.2020 № 105) 

 

 

СКЛАД 

регіональної координаційної ради з питань протидії  

туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 

 

Хоменко 

Віталій Миколайович  

- заступник голови райдержадміністрації, голова 

координаційної ради 

Будний  

Ярослав Володимирович 

- директор комунального некомерційного 

підприємства «Миргородська центральна 

районна лікарня» Миргородської районної ради, 

заступник голови координаційної ради (за 

згодою) 

Загребельна  

Тетяна Василівна 

- лікар-фтизіатр, районний фтизіатр 

поліклінічного відділення для дорослих 

комунального некомерційного підприємства 

«Миргородська центральна районна лікарня» 

Миргородської районної ради, секретар 

координаційної ради (за згодою) 

 

Члени координаційної ради: 

Гавриленко 

Микола Іванович 

- заступник начальника відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Миргородського міськрайонного 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби у Полтавській області 

(за згодою) 

Давиденко  

Сергій Дмитрович 

- завідувач інфекційним відділенням 

комунального некомерційного підприємства 

«Миргородська центральна районна лікарня» 

Миргородської районної ради, лікар-

інфекціоніст (за згодою) 

Скиба 

Олена Миколаївна 

- лікар-психіатр поліклінічного відділення для 

дорослих,  комунального некомерційного 

підприємства «Миргородська центральна 

районна лікарня» Миргородської районної ради, 

районний нарколог (за згодою) 

Маляр 

Євгенія Олексіївна 

- заступник начальника управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації 



 

Овсяннікова 

Світлана Миколаївна 

- начальник відділу освіти райдержадміністрації 

Синяговська  

Марина Борисівна 

- начальник фінансового управління 

райдержадміністрації 

Додух 

Віталій Олексійович 

- начальник сектору моніторингу Миргородського 

відділу поліції Головного Управління 

Національної поліції в Полтавській області (за 

згодою) 

Проскуріна  

Тамара Миколаївна 

- лікар загальної практики сімейної медицини 

амбулаторії м. Миргород, завідувач лікувально-

контрольної комісії комунального 

некомерційного підприємства «Миргородський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Миргородської районної ради (за згодою) 

Мальцева 

Олена Миколаївна 

- начальник відділення добровільного товариства 

Червоного Хреста (за згодою) 

Олефір 

Микола Васильович 

- завідувач Миргородського міжрайонного 

відокремленого підрозділу лабораторних 

досліджень Державної установи «Полтавський 

обласний лабораторний центр МОЗ України» (за 

згодою) 

Турбаба 

Олег Васильович 

- голова постійної комісії районної ради з питань 

освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної 

політики, спорту та туризму, материнства, 

дитинства, соціального захисту  та зайнятості 

населення (за згодою) 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   

                                                                                               Додаток 45 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               27.06.2014  №  118 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                               05.05.2020 № 105) 

 

 

СКЛАД 

районного   координаційного  комітету 

сприяння зайнятості населення 

 

Ємець 

Вікторія Михайлівна 

- голова райдержадміністрації, голова комітету 

Горобець 

Людмила Іванівна 

- начальник управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації, заступник 

голови комітету 

Ждан  

Тетяна Миколаївна 

- провідний фахівець з питань зайнятості 

Миргородської філії Полтавського обласного 

центру зайнятості, секретар комітету (за 

згодою)  

 

Члени комітету: 

Соломаха  

Ірина Іванівна 

- начальник Миргородської філії Полтавського 

обласного центру зайнятості (за згодою) 

Цибенко  

Володимир Григорович 

- директор ДП ДГ ім. Декабристів 

Полтавського інституту АПВ ім. М.І.Вавілова 

НААН (за згодою) 

Харченко  

Михайло Іванович 

- директор АОПП «Великосорочинське» (за 

згодою) 

Дорошенко  

Олександр Олександрович 

- приватний підприємець (за згодою) 

Ребрик  

Лідія Миколаївна 

- голова районної організації профспілки 

працівників агропромислового комплексу (за 

згодою) 

Яровий 

Вячеслав Юрійович 

- голова районної профспілки працівників 

державних установ (за згодою) 

Кушнерик 

Ольга Іванівна 

- голова об’єднаного профспілкового комітету 

працівників торгівлі (за згодою) 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

   



                                                                              

                                                                                              Додаток 46 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               11.11.2019  № 187 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                               05.05.2020 № 105) 

 

 

 

С К Л А Д 

спеціальної комісії для вжиття заходів щодо запобігання різкому    

зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників 

 

Ємець 

Вікторія Михайлівна 

- голова райдержадміністрації, голова комісії   

Горобець 

Людмила Іванівна 

- начальник   управління   соціального захисту       

населення       райдержадміністрації, заступник 

голови комісії 

Устименко 

Анатолій Павлович 

- начальник  відділу взаємодії з   роботодавцями  

Миргородської міськрайонної філії Полтавського 

обласного  центру  зайнятості, секретар комісії (за 

згодою)   

  

Члени комісії: 

Соломаха  

Ірина Іванівна 

- директор Миргородської міськрайонної філії 

Полтавського обласного  центру  зайнятості (за 

згодою) 

Бакало  

Віктор Васильович 

- начальник Миргородського відділу 

обслуговування громадян (сервісний центр) 

управління обслуговування громадян Головного 

управління Пенсійного фонду України в 

Полтавській області (за згодою) 

Гармаш  

Світлана Миколаївна 

- головний  державний інспектор територіальної  

державної     інспекції    з     питань     праці     у       

Полтавській області(за згодою) 

Харченко  

Михайло Іванович 

- директор     АОПП     «Великосорочинське» (за 

згодою) 

Цибенко  

Володимир Григорович 

- директор ДП ДГ ім.Декабристів (за згодою) 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 



                                                                                               Додаток 47 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               25.09.2014  №  169 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                               05.05.2020 № 105) 
 

СКЛАД 

районного оперативного штабу з питань соціального захисту   

бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі   
 

Ємець 

Вікторія Михайлівна 

- голова райдержадміністрації, голова штабу  

Горобець 

Людмила Іванівна 

- начальник   управління   соціального захисту       

населення       райдержадміністрації, заступник 

голови штабу 

Шабала                        

Людмила Василівна 

- соціальний працівник районного територіального 

центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг), секретар штабу (за згодою) 

Члени оперативного штабу: 

Парфеня 

Микола Вікторович 

- заступник голови районної ради (за згодою) 

Смутко  

Тетяна Михайлівна 

- директор територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) (за 

згодою) 

Будний  

Ярослав Володимирович 

- директор комунального некомерційного 

підприємства «Миргородська центральна 

районна лікарня» Миргородської районної ради 

(за згодою) 

Павленко                       

Лілія Петрівна 

- директор комунального некомерційного 

підприємства «Миргородський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Миргородської 

районної ради (за згодою) 

Левченко 

Дмитро Григорович 

- старший дільничний офіцер сектору превенції 

Миргородського відділу поліції Головного 

Управління Національної поліції в Полтавській 

області (за згодою) 

Назаренко 

Руслан Володимирович 

- начальник районного відділу Головного 

Управління Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України у Полтавській області (за 

згодою) 

Мальцева                      

Олена Михайлівна 

- голова Миргородського районного товариства 

Червоного Хреста ( за згодою) 

Міщенко  

Наталія Віталіївна 

- директор районного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)  

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 



 

                                                                                               Додаток 48 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               05.02.2019  № 28 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                        05.05.2020 № 105) 

  

СКЛАД 

ради по опіці та піклуванню при райдержадміністрації 

 
 

Хоменко 

Віталій Миколайович  

- заступник голови райдержадміністрації, голова 

ради 

Петленко 

Любов Володимирівна 

- головний спеціаліст управління соціального 

захисту  населення райдержадміністрації, 

секретар ради 

 

Члени ради: 

 

Горобець 

Людмила Іванівна 

- начальник управління соціального захисту  

населення райдержадміністрації 

Чорноморець 

Людмила Миколаївна 

- начальник служби у справах дітей 

райдержадміністрації  

Міщенко 

Наталія Віталіївна 

 

- директор Миргородського районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за 

згодою) 

Смутко 

Тетяна Михайлівна 

- директор районного територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) (за згодою) 

Ушаков 

Олег Анатолійович 

- головний спеціаліст-юрисконсульт апарату 

райдержадміністрації 

Проскуріна  

Тамара Миколаївна 

- лікар загальної практики сімейної медицини 

амбулаторії м. Миргород, завідувач лікувально-

контрольної комісії комунального 

некомерційного підприємства «Миргородський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Миргородської районної ради (за згодою) 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 



 

                                                                                               Додаток 49 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               13.08.2015  № 148 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                        05.05.2020 № 105) 

 

СКЛАД 

районної комісії щодо вирішення питань надання військовозобов’язаним 

відстрочки від призову на військову службу під час  мобілізації 
 

Хоменко 

Віталій Миколайович  

- заступник голови райдержадміністрації, голова 

комісії                

Бабенко 

Олександр Васильовоч 

- військовий комісар Миргородського об’єднаного        

міського військового комісаріату,  секретар комісії 

(за згодою) 

 

Члени комісії: 

Горобець 

Людмила Іванівна 

- начальник управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

Чорноморець 

Людмила Миколаївна 

- начальник служби у справах дітей 

райдержадміністрації 

Міщенко  

Наталія Віталіївна 

- директор районного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді (за згодою) 

Овсяннікова 

Світлана Миколаївна 

- начальник відділу освіти райдержадміністрації 

Будний Ярослав 

Володимирович 

- директор комунального некомерційного 

підприємства «Миргородська центральна районна 

лікарня» Миргородської районної ради (за згодою) 

Павленко 

Лілія Петрівна 

- директор комунального некомерційного 

підприємства «Миргородський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Миргородської 

районної ради (за згодою) 

 

   

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                              Додаток 50 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               04.03.2015 № 41 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                               05.05.2020 № 105) 

 

СКЛАД 

районної комісії з питань надання матеріальної допомоги  

особам з обмеженими фізичними можливостями  

за рахунок коштів районного бюджету  

 

Ємець 

Вікторія Михайлівна 

- голова райдержадміністрації, голова комісії 

Горобець 

Людмила Іванівна 

- начальник управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації, заступник 

голови комісії  

Ємець  

Інна Іванівна 

- головний державний соціальний інспектор 

управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації, секретар комісії 

Члени комісії: 

Чорноморець 

Людмила Миколаївна 

- начальник служби у справах дітей 

райдержадміністрації 

Міщенко  

Наталія Віталіївна 

- директор районного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) 

Смутко  

Тетяна Михайлівна 

- директор районного територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) (за згодою)  

Проскуріна  

Тамара Миколаївна 

 

- лікар загальної практики сімейної медицини 

амбулаторії м. Миргород, завідувач лікувально-

контрольної комісії комунального 

некомерційного підприємства «Миргородський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Миргородської районної ради (за згодою) 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                               Додаток 51 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               30.04.2015  № 83/1 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                               05.05.2020 № 105) 

 

 

 

СКЛАД 

районної комісії з проведення санаторно-курортного оздоровлення окремих 

категорій громадян за рахунок коштів обласного бюджету 

 

 

Ємець 

Вікторія Михайлівна 

- голова райдержадміністрації, голова комісії  

Горобець 

Людмила Іванівна   

- начальник управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації, заступник 

голови комісії 

Магльована 

Світлана Василівна   

- провідний фахівець із соціальної роботи  

районного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, секретар комісії (за згодою) 

   

Члени комісії: 

Синяговська 

Марина Борисівна 

- начальник фінансового управління 

райдержадміністрації  

Ушаков  

Олег Анатолійович   

- головний спеціаліст - юрисконсульт апарату 

райдержадміністрації 

Павленко 

Лілія Петрівна 

 

- директор комунального некомерційного 

підприємства «Миргородський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Миргородської 

районної ради (за згодою) 

Міщенко 

Наталія Віталіївна 

- директор  районного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) 

Бабенко  

Олександр Васильович 

- 

   

військовий комісар Миргородського об’єднаного  

міського військового комісаріату (за згодою) 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 

 



 

                                                                                               Додаток 52 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               28.03.2014  № 65 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                               05.05.2020 № 105) 

 

СКЛАД  

районного координаційного центру 

з вирішення питань соціального супроводу, соціального забезпечення, всіх 

передбачених чинним законодавством України соціальних виплат, 

допомог, компенсацій та інших життєво необхідних завдань щодо 

вирішення проблемних питань, пов’язаних з тимчасовим місцем 

перебування сімей з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя на 

території Миргородського району 
 

Ємець 

Вікторія Михайлівна 

- голова райдержадміністрації, голова 

координаційного центру 

Горобець 

Людмила Іванівна                         

- начальник    управління    соціального захисту 

населення райдержадміністрації, заступник 

голови координаційного центру 

Міщенко 

Наталія Віталіївна 

- директор Миргородського районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

секретар районного координаційного центру (за 

згодою) 

Члени координаційного центру: 

Парфеня 

Микола Вікторович 

- заступник голови районної ради (за згодою) 

Приймачук 

Лілія Іванівна 

- начальник відділу управління персоналом, 

організаційної та інформаційної діяльності 

апарату райдержадміністрації 

Овсяннікова 

Світлана Миколаївна 

- начальник  відділу  освіти райдержадміністрації 

Чорноморець 

Людмила Миколаївна 

- начальник служби у справах дітей 

райдержадміністрації 

Івашина 

Едуард Леонідович 

- начальник Миргородського відділення 

управління виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування України у Полтавській 

області (за згодою) 

Соломаха 

Ірина Іванівна 

- директор Миргородської філії Полтавського 

обласного центру зайнятості (за згодою) 

Будний 

Ярослав Володимирович 

- директор комунального некомерційного 

підприємства «Миргородська центральна 

районна лікарня» Миргородської районної ради 

(за згодою) 



Павленко 

Лілія Петрівна 

- директор комунального некомерційного 

підприємства «Миргородський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Миргородської 

районної ради (за згодою) 

Бабенко  

Олександр Васильович 

- військовий комісар Миргородського 

об’єднаного міського військового комісаріату 

(за згодою) 

Бакало 

Віктор Васильович 

- начальник Миргородського відділу 

обслуговування громадян (сервісний центр) 

управління обслуговування громадян Головного 

управління Пенсійного фонду України в 

Полтавській області (за згодою) 

Устименко 

Ольга Олександрівна 

- директор комунального підприємства 

,,Інформаційний центр «Миргородщина” (за 

згодою) 

Литвишко 

Марія Клавдіянівна 

- начальник Миргородського міського відділу 

Управління Державної міграційної служби 

України в Полтавській області (за згодою) 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 53 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               31.01.2019  № 24 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                        05.05.2020 № 105) 

СКЛАД 

комісії з розгляду заяв щодо забезпечення житлом сімей загиблих 

військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції,  

а також інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь  

у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов,  

внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет  

та територіальну цілісність України 

 

Ємець 

Вікторія Михайлівна 

- голова райдержадміністрації, голова комісії 

Завгородній  

Віктор Степанович 

- начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування,    архітектури, 

інфраструктури та цивільного захисту 

райдержадміністрації, заступник голови комісії                                            

Любивець  

Таїсія Миколаївна 

- начальник відділу з питань обслуговування осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни та праці, контролю 

за правильністю призначення пенсій управління 

соціального захисту населення 

райдержадміністрації, секретар комісії 

   

Члени комісії: 

Синяговська  

Марина Борисівна 

- начальник фінансового управління 

райдержадміністрації 

Горобець  

Людмила Іванівна 

- начальник управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

Ушаков Олег 

Анатолійович 

- головний спеціаліст-юрисконсульт апарату 

райдержадміністрації 

Бабенко  

Олександр Васильович 

- військовий комісар Миргородського об'єднаного 

міського військового комісаріату (за згодою) 

Бакало  

Сергій Сергійович 

- голова спілки учасників АТО (за згодою) 

Усата  

Надія Іванівна 

- виконуюча обов’язки Великосорочинського 

сільського голови (за згодою) 

Музиря  

Валентина Іванівна 

- фахівець з соціальної роботи Миргородського  

районного центру соціальних служб для сім`ї, 

дітей та молоді (за згодою) 
 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 



 

                                                                                              Додаток 54 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               10.08.2016  № 166 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                        05.05.2020 № 105) 

 

СКЛАД 

робочої групи по розробці заходів  

щодо сприяння створення нових робочих місць  

в розрізі сільських, селищних рад району 

 

Хоменко 

Віталій Миколайович  

- 

 

заступник голови райдержадміністрації, голова 

робочої групи 

Рябко 

Лариса Миколаївна 

 

- головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, містобудування,    

архітектури, інфраструктури та цивільного 

захисту райдержадміністрації, секретар робочої 

групи 

 

                                         Члени робочої групи: 

Соломаха 

Ірина Іванівна 

- директор Миргородської філії Полтавського 

обласного центру зайнятості (за згодою) 

Бакало  

Віктор Васильович 

- начальник Миргородського відділу 

обслуговування громадян (сервісний центр) 

управління обслуговування громадян Головного 

управління Пенсійного фонду України в 

Полтавській області (за згодою) 

Парфеня 

Микола Вікторович 

- заступник голови районної ради (за згодою) 

Горобець 

Людмила Іванівна 

- начальник управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

Халдай 

Наталія Василівна 

- начальник відділу культури, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

Завгородній 

Віктор Степанович 

- начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування,    архітектури, 

інфраструктури та цивільного захисту 

райдержадміністрації 

Овсяннікова 

Світлана Миколаївна 

- начальник відділу освіти райдержадміністрації 

 

 

  

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 



 

Додаток 55 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               22.06.2016  № 128 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                        05.05.2020 № 105) 

 

Склад 

комісії з  питань призначення (відновлення) соціальних виплат  

внутрішньо переміщеним особам 

 

Ємець 

Вікторія Михайлівна 

- голова районної державної адміністрації, 

голова комісії 

Горобець 

Людмила Іванівна 

- начальник управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації, заступник 

голови комісії 

Ємець 

Інна Іванівна 

- головний державний соціальний інспектор 

управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

Міщенко 

Наталія Віталіївна 

- директор Миргородського районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за 

згодою) 

Бакало  

Віктор Васильович 

- начальник Миргородського відділу 

обслуговування громадян (сервісний центр) 

управління обслуговування громадян 

Головного управління Пенсійного фонду 

України в Полтавській області (за згодою)  

Івашина  

Едуард Леонідович                

- начальник Миргородського відділення 

управління виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування України у 

Полтавській області (за згодою) 

Донець 

Ірина Іванівна 

- заступник начальника відділу з питань 

зайнятості Миргородської філії Полтавського 

обласного центру зайнятості (за згодою) 

  

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 



 

Додаток 56 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                         16.02.2017  №  33 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                        05.05.2020 № 105) 

 

СКЛАД  

районної Координаційної ради з питань популяризації  

серед населення оздоровчої рухової активності 

 

Ємець 

Вікторія Михайлівна 

- голова райдержадміністрації, голова 

Координаційної ради 

 

Овсяннікова 

Світлана Миколаївна 

- начальник відділу освіти райдержадміністрації, 

заступник голови Координаційної ради 

 

Дорогань 

Володимир Петрович 

- головний спеціаліст відділу освіти 

райдержадміністрації, секретар Координаційної 

ради  

 

Члени Координаційної ради: 

Горбик                                                                      

Ярина Миколаївна                 

- методист районного методичного кабінету 

відділу освіти райдержадміністрації (за згодою) 

 

Гришко 

Володимир Панасович                                 

 

- директор ДЮСШ «Колос» районної організації 

ВФСТ "Колос" АПК України (за згодою) 

 

Отисько 

Сергій Володимирович                    

- 

 

викладач Хомутецького ветеринарно-

зоотехнічного технікуму (за згодою) 

 

Смирний 

Василь Михайлович 

- вчитель фізичного виховання Гаркушинської 

СШ І-ІІІ ступенів (за згодою) 

 

Стукало 

Петро Костянтинович 

- голова районної організації ВФСТ «Колос» 

АПК України (за згодою) 

 

Чугуй 

Віталій Васильович 

- 

 

директор районної станції юних натуралістів (за 

згодою) 

 
 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 



 

Додаток 57 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               06.03.2017  № 42 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                       05.05.2020 № 105) 

 

СКЛАД  

координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання  

при районній державній адміністрації 

 

Хоменко 

Віталій Миколайович  

- заступник голови райдержадміністрації, голова 

координаційної ради 

Карбан 

Анатолій Євгенович 

 

- сотник Миргородського полку українського 

козацтва Полтавського коша ім. Міхновського, 

заступник голови координаційної ради  (за 

згодою) 

Дорогань 

Володимир Петрович 

- головний спеціаліст відділу освіти 

райдержадміністрації, секретар координаційної 

ради  

 

Члени координаційної ради: 

Овсяннікова 

Світлана Миколаївна 

- начальник відділу освіти райдержадміністрації  

Бруцька  

Лариса Миколаївна 

- методист районного методичного кабінету 

відділу освіти райдержадміністрації (за згодою) 

Горбик                                                                      

Ярина Миколаївна 

- методист районного методичного кабінету 

відділу освіти райдержадміністрації (за згодою) 

Луценко 

Василь Володимирович 

- вчитель з предмету «Захист Вітчизни» 

Трудолюбівської ЗОШ І – ІІІ ступенів (за 

згодою) 

Стукало 

Петро Костянтинович 

- голова районної організації ВФСТ "Колос" 

АПК України (за згодою) 

Чугуй 

Віталій Васильович 

- директор районної станції юних натуралістів 

(за згодою) 

Халдай 

Наталія Василівна 

- начальник відділу культури, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

Парфеня  

Микола Вікторович 

- заступник голови Миргородської районної 

ради (за згодою)  

Яковенко 

Сергій Миколайович 

- головний спеціаліст апарату 

райдержадміністрації (за згодою) 

Антоненко 

Анатолій Васильович 

- начальник відділення по роботі з персоналом 

Миргородського відділу поліції Головного 

Управління Національної поліції в Полтавській 

області (за згодою) 



 

Назаренко  

Руслан Володимирович 

- начальник районного відділу Головного 

Управління Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України у Полтавській області (за 

згодою) 

Костенко 

Віктор Віталійович 

- член Миргородського відокремленого 

підрозділу Громадської організації 

«Всеукраїнська спілка учасників АТО, бойових 

дій та миротворчих місій» (за згодою) 

Кудін 

Геннадій Володимирович 

- член Миргородської міської спілки ветеранів 

Афганістану (за згодою) 

Голощепов  

Іван Валентинович  

- офіцер відділення комплектування 

Миргородського об’єднаного        міського 

військового комісаріату (за згодою) 

Устименко 

Ольга Олександрівна 

- директор комунального підприємства 

«Інформаційний центр Миргородщина» (за 

згодою) 

Молочко 

Наталія Володимирівна 

- начальник Миргородської об’єднаної 

державної податкової інспекції (за згодою) 

Бричов  

Дмитро Олександрович 

 

- начальник Миргородського міжрайонного 

відділення Управління Служби Безпеки 

України в Полтавській області (за згодою) 

Кириченко 

Валентина Семенівна 

- головний інженер державного підприємства 

«Миргородський лісгосп» (за згодою) 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        



Додаток 58 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               29.06.2017  № 145 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                        05.05.2020 № 105) 

СКЛАД  

спостережної комісії при райдержадміністрації 

 

Ємець 

Вікторія Михайлівна 

- голова райдержадміністрації, голова комісії 

Маляр 

Євгенія Олексіївна 

- заступник начальника управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації, 

заступник голови комісії 

Шабала  

Людмила Василівна 

- соціальний працівник районного 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), 

секретар комісії (за згодою)  

 

Члени комісії: 

Лаптійчук  

Лариса Михайлівна 

- заступник директора Миргородської філії 

Полтавського обласного центру зайнятості (за 

згодою) 

Загребельна  

Тетяна Василівна 

- лікар–фтизіатр, районний фтизіатр 

поліклінічного відділенні для дорослих  

комунального некомерційного підприємства 

«Миргородська центральна районна лікарня» 

Миргородської районної ради (за згодою) 

Синельник 

Олена Петрівна 

- член районового козацького товариства 

«Миргородський полк Українського козацтва», 

голова Громадської ради при районній 

державній адміністрації (за згодою) 

Стукало  

Петро Костянтинович 

- голова районної організації ВФСТ «Колос» (за 

згодою) 

Мальцева  

Олена Миколаївна 

- голова Миргородського міськрайонного 

товариства Червоного Хреста (за згодою) 

Килимник  

Ельвіда Павлівна 

 

- голова громадської організації Миргородської 

районної організації ветеранів України (за 

згодою) 

Бакало 

Сергій Сергійович 

- голова Миргородського відокремленого 

підрозділу Громадської організації 

«Всеукраїнська спілка учасників АТО, бойових 

дій та миротворчих місій» (за згодою) 

     

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 



 

                                                                                              Додаток 59 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               27.08.2018  № 305 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                        05.05.2020 № 105) 

 

Склад  

районної комісії  з питань проходження   

альтернативної (невійськової) служби 

 

Хоменко 

Віталій Миколайович  

- заступник голови райдержадміністрації, 

голова комісії 

Яковенко 

Сергій Миколайович 

- головний спеціаліст апарату 

райдержадміністрації, секретар комісії  

 

  Члени комісії: 

Приймачук  

Лідія Іванівна 

- начальник відділу управління персоналом, 

організаційної та інформаційної діяльності 

апарату райдержадміністрації 

Яровий 

Вячеслав Юрійович 

- начальник відділу ведення Державного 

реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації 

Бабенко  

Олександр Васильович 

- військовий комісар Миргородського 

об’єднаного міського військового 

комісаріату (за згодою) 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      



 

Додаток 60 

до розпорядження                      

голови районної  

державної адміністрації 

                                                                                               14.02.2019  № 37 ( у         

                                                                                               редакції розпорядження   

                                                                                        05.05.2020 № 105) 

 

СКЛАД 

комісії з розгляду заяв про виплату грошової компенсації  

за належні для отримання жилі приміщення 

 

Ємець 

Вікторія Михайлівна 

- голова райдержадміністрації, голова комісії 

Горобець  

Людмила Іванівна  

 

- начальник управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації, заступник 

голови комісії                                            

Любивець  

Таїсія Миколаївна 

- начальник відділу з питань обслуговування осіб з 

інвалідністю, ветеранів війни та праці управління 

соціального захисту населення 

райдержадміністрації, секретар комісії 

   

Члени комісії: 

Синяговська  

Марина Борисівна 

- начальник фінансового управління 

райдержадміністрації 

Завгородній  

Віктор Степанович 

- начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування,    архітектури, 

інфраструктури та цивільного захисту 

райдержадміністрації 

Ушаков Олег 

Анатолійович 

- головний спеціаліст-юрисконсульт апарату 

райдержадміністрації 

Бабенко 

Олександр Васильович 

- військовий комісар Миргородського об'єднаного 

міського військового комісаріату (за згодою) 

Бакало  

Сергій Сергійович 

- голова спілки учасників АТО (за згодою) 

Музиря  

Валентина Іванівна 

- фахівець з соціальної роботи Миргородського  

районного центру соціальних служб для сім`ї, 

дітей та молоді (за згодою) 
 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату                                                                  Лілія ПРИЙМАЧУК 

 


