
 
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 
02.07.2019                                                                                           № 114 
 
 
Про внесення змін до складу   
комісій та інших дорадчих              
органів райдержадміністрації 
 
 

Відповідно до статей 2, 13, 16, 39, 41 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації» та в  зв’язку із кадровими змінами: 

1. Викласти в новій редакції посаду Бакала Віктора Васильовича – 
начальник Миргородського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) 
управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду 
України в Полтавській області, у складі: 

районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із 
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 
соціальних виплат, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації 
від 02.12.2009 №  240  (у редакції розпорядження 13.09.2017 № 221);    

робочої групи з координації роботи щодо легалізації виплати заробітної 
плати та зайнятості населення,  затвердженої розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 22.10.2009 № 212 (у редакції розпорядження 
13.09.2017 № 221); 

 спеціальної комісії для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню 
безробіття під час масового вивільнення працівників,  затвердженої 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 25.09.2014  №  167                  
(у редакції розпорядження  13.09.2017 № 221); 

 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, затвердженого 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 28.03.2014  № 65 (у редакції 
розпорядження 13.09.2017 № 221); 

 робочої групи по розробці заходів щодо сприяння створення нових робочих 
місць в розрізі сільських, селищних рад району, затвердженої розпорядженням 
голови райдержадміністрації від 10.08.2016  № 166 (у  редакції розпорядження  
13.09.2017 № 221); 



комісії з  питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам, затвердженої розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 22.06.2016  № 128 (у  редакції розпорядження  
13.09.2017 № 221); 

районної міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації 
рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 
законодавства в частині мінімальної заробітної плати, затвердженої 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 15.02.2017 № 32. 

2. Вивести Крамаренко Тетяну Іванівну та  ввести Бакала Віктора 
Васильовича – начальника Миргородського відділу обслуговування громадян 
(сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління 
Пенсійного фонду України в Полтавській області, до складу робочої групи з 
опрацювання документів про заробітну плату  працівників за роботу в зоні 
відчуження в 1986-1990 роках, затвердженої розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 18.12.2012 № 265 (у редакції розпорядження  
13.09.2017 № 221). 

3. Виключити Герасименко Ірину Іванівну зі складу: 
районної комісії з питань надання матеріальної допомоги за рахунок коштів 

районного бюджету,  затвердженої розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 11.03.2013 № 53 (у  редакції розпорядження                                                                                                
13.09.2017 № 221);  

районної комісії з розгляду питань соціального обслуговування та надання 
соціальних послуг районним територіальним центром, затвердженої 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 11.04.2012 № 72                      
(у редакції розпорядження  13.09.2017 № 221). 

 
 

 
 

 
Виконувач обов’язків голови 
       районної державної 
             адміністрації                                                                        В. ФЕСЕНКО 
 


