
 
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 
 10.07.2019                                                                                            № 117 
 
 
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. Вивести Бейгула Сергія Володимировича та ввести Додуха Віталія 
Олексійовича, начальника відділу моніторингу Миргородського відділу поліції 
Головного Управління Національної поліції в Полтавській області (за згодою) 
до складу: 

комісії з питань захисту прав дитини при райдержадміністрації,  
затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 14.11.2008       
№ 290 (у редакції розпорядження 13.09.2017 № 221); 

координаційної ради в справах дітей при райдержадміністрації, 
затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 26.01.2009       
№ 19 (у редакції розпорядження 13.09.2017 № 221); 

ради з питань безпечної життєдіяльності населення району, затвердженої 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 06.04.2007 № 113 (у редакції 
розпорядження 13.09.2017 № 221); 

районної комісії з питань законності, правопорядку та профілактики 
злочинності, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 
07.06.2005  № 123 (у редакції розпорядження 13.09.2017 № 221); 

районної комісії з питань здійснення контролю за збиранням, 
перезатаренням та вивезенням хімічних засобів захисту рослин, затвердженої 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 25.07.2011 № 155 (у редакції  
розпорядження 13.09.2017 № 221); 

районної комісії з питань евакуації, затвердженої розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 10.04.2003 № 109 (у редакції розпорядження 
13.09.2017 № 221); 

міжвідомчої координаційно - методичної ради з правової  освіти  населення 
при районній державній адміністрації, затвердженої розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 27.06.2014  №  117 (у редакції розпорядження 
13.09.2017 № 221); 

 



районної робочої групи для  проведення аудиту використання земель 
сільськогосподарського призначення, затвердженої розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 03.09.2018   № 313; 

міжвідомчої координаційної ради з гендерних питань та проблем сім’ї при 
районній державній адміністрації, затвердженої розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 20.03.2007 № 90 (у редакції розпорядження 13.09.2017 
№ 221); 

комісії з питань координації взаємодії суб’єктів соціального супроводу 
сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 13.08.2015 № 147 (у редакції 
розпорядження 13.09.2017 № 221); 

регіональної координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-
інфекції/СНІДу, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 
27.10.2010 № 169 (у редакції розпорядження13.09.2017 № 221); 

комісії з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим чи 
внутрішньо переміщеним особам, затвердженої розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 14.11.2014  №  203 (у редакції розпорядження 
13.09.2017 № 221); 

районного штабу з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням 
громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та 
районів проведення антитерористичної операції в Миргородський район, 
затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 01.08.2014      
№  145   (у редакції розпорядження 13.09.2017 № 221). 

2. Вивести Довгаля Петра Дмитровича та ввести Бабенка Олександра 
Васильовича, військового комісара Миргородського об’єднаного міського 
військового комісаріату (за згодою) до складу: 

районної комісії з питань евакуації, затвердженої розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 10.04.2003 № 109 (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 з вирішення питань щодо здійснення заходів із соціальної  
та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, затвердженої 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 01.09.2015  № 158 (у редакції 
розпорядження 13.09.2017 № 221); 

районної комісії щодо вирішення питань надання військовозобов’язаним 
відстрочки від призову на військову службу під час  мобілізації, затвердженої 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 13.08.2015  № 148 (у редакції 
розпорядження 13.09.2017 № 221), затвердивши його секретарем комісії; 

 



районної комісії  з питань проходження альтернативної (невійськової) 
служби, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 
27.08.2018 № 305; 

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, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 
31.01.2019  № 24. 

 
 

 
 
 
Виконувач обов’язків голови 
       районної державної 
             адміністрації                                                                        В. ФЕСЕНКО 
 


