
 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

27.01.2020                                  м. Миргород                                          № 11   

 

 

Про внесення змін до 

розпорядження голови 

райдержадміністрації від 

25.11.2019 № 201  

 

 

Відповідно до статей 5, 6, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації, постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року 

№ 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої 

влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» (зі 

змінами), з метою удосконалення структури Миргородської районної державної 

адміністрації внести зміни до розпорядження голови райдержадміністрації від 

25 листопада 2019 року № 201 «Про оптимізацію структури районної державної 

адміністрації»: 

пункти 2, 4, 6, 7, 10, 11 викласти в новій редакції:  

«2. Створити архівний відділ Миргородської районної державної 

адміністрації (зі статусом юридичної особи публічного права).». 

«4. Створити відділ житлово-комунального господарства, 

містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту 

Миргородської районної державної адміністрації (без статусу юридичної особи 

публічного права). 

Передати повноваження сектору економічного розвитку і торгівлі 

Миргородської районної державної адміністрації в частині повноважень у сфері 

економіки та повноваження відділу агропромислового розвитку Миргородської 

районної державної адміністрації у сфері захисту довкілля до відділу житлово-

комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та 

цивільного захисту Миргородської районної державної адміністрації. 

Повноваження у сфері енергетики покласти на відділ житлово-

комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та 

цивільного захисту Миргородської районної державної адміністрації.». 

«6. Ввести посади:  

начальник відділу культури, молоді та спорту районної державної 

адміністрації – 1 одиниця;  

начальник архівного відділу районної державної адміністрації – 1 

одиниця;  



прибиральник службових приміщень архівного відділу районної 

державної адміністрації – 1 одиниця;  

начальник відділу житлово-комунального господарства, містобудування, 

архітектури, інфраструктури та цивільного захисту районної державної 

адміністрації – 1 одиниця;  

головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту районної 

державної адміністрації – 3 одиниці;  

спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, містобудування, 

архітектури, інфраструктури та  цивільного захисту районної державної 

адміністрації – 1 одиниця;  

провідний інспектор відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту районної 

державної адміністрації – 1 одиниця.  

7. Затвердити перелік та граничну чисельність структурних підрозділів 

Миргородської районної державної адміністрації в новій редакції (додається).». 

«10. Керівникам структурних підрозділів районної державної 

адміністрації зі статусом юридичної особи публічного права: управління 

соціального захисту населення, фінансового управління, відділу культури, 

молоді та спорту райдержадміністрації, відділу освіти, архівного відділу 

райдержадміністрації подати на затвердження структуру та штатний розпис 

очолюваних структурних підрозділів.  

11. Начальникам відділу освіти, відділу культури, молоді та спорту, 

архівного відділу, відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту районної 

державної адміністрації розробити та подати на затвердження положення про 

очолювані структурні підрозділи.». 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

голови                                                                                  Віктор ФЕСЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови 

Миргородської районної 

державної адміністрації 

25.11.2019 № 201 

(в редакції розпорядження 

від 27.01.2020 № 11) 

 

 

 

ПЕРЕЛІК  

та гранична чисельність структурних підрозділів  

Миргородської районної державної адміністрації 

 

 

1. Апарат районної державної адміністрації 14 

2. Управління соціального захисту населення 29,5 

3. Фінансове управління 8,5 

4. Відділ освіти 3 

5. Відділ культури, молоді та спорту 3 

6. Архівний відділ 2 

7. Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, 

архітектури, інфраструктури та цивільного захисту 

6 

8. Служба у справах дітей 2 

9.  Державний реєстратор районної державної адміністрації 1 

 Всього: 69 

 

 

 

 

 

Керівник апарату                                                                     Віталій ХОМЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


