
 
 
 
 
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
  
30.07.2019                                                                                      № 127 
 
 
Про  створення  комісії  по  перевірці 
стану        готовності         віддділень 
стаціонарного догляду смт   Комишня          
та  с. Петрівці, відділення денного 
перебування Миргородського 
районного територіального центру 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) до 
функціонування в осінньо-зимовий 
період 2019- 2020 років 
 

Відповідно до статей 6, 13, 14, 23 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», Законів України «Про теплопостачання», «Про житлово-
комунальні послуги», спільного наказу Мінпаливенерго та 
Мінжитлокомунгоспу від 10 грудня 2008 року № 620/378 «Про затвердження 
Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за 
№1310/16001, та з метою забезпечення своєчасної підготовки об’єктів 
соціальної сфери району до роботи в опалювальному сезоні 2019 - 2020 років: 

1. Створити комісію по перевірці стану готовності відділень 
стаціонарного догляду смт Комишня та с. Петрівці, відділення денного 
перебування Миргородського районного територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) до функціонування в осінньо-
зимовий період 2019-2020 років (далі – комісія) та затвердити її склад 
(додається): 

2. Комісії завершити роботу та подати інформацію Департаменту 
соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації до 29 серпня 
2019 року. 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 
 

Виконувач обов'язків  
голови районної державної 

адміністрації       В. ФЕСЕНКО 



 
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 
Розпорядження голови 
Миргородської районної 
державної  адміністрації 

              30.07.2019  № 127 
 
 

СКЛАД  
комісії по перевірці стану готовності відділення стаціонарного догляду  

смт Комишня та с. Петрівці, відділення денного перебування 
Миргородського районного територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) до функціонування в  
осінньо-зимовий період 2019- 2020 років 

 
Фесенко 
Віктор Анатолійович 

- виконувач обов’язків голови 
райдержадміністрації, голова комісії 

Смутко  
Тетяна Михайлівна 
 
 
 

- директор Миргородського районного 
територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг), 
заступник голови комісії (за згодою) 

  Члени комісії: 
Гаркавенко 
Микола Микитович 

- завідувач відділення стаціонарного догляду    
с. Петрівці Миргородського районного 
територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
(за згодою) 

Гречка 
Галина Миколаївна 

- завідувач відділення стаціонарного догляду 
смт Комишня Миргородського районного 
територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
(за згодою) 

Тараніч 
Микола Михайлович 

- завідувач господарства Миргородського 
районного територіального центру 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) (за згодою) 

Бондаренко 
Володимир Тарасович 

- представник інспекції Держенерго нагляду в 
Полтавській області (за згодою) 

 
 
 
Керівник апарату 
райдержадміністрації 

  
 
 

 
В.М.Хоменко 
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