
 
                                                                                                                
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 
02.08.2019                                                                                                   № 129432 
 
 

               
 
 
 
 
 
 

 
Відповідно до статей 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні     

адміністрації», Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з   державного 
бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженими            
постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 (в 
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року № 616), 
з метою формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам: 

1. Створити комісію з питань формування пропозицій стосовно потреби 
щодо спрямування у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа, при Миргородській районній державній 
адміністрації (далі – комісія) та затвердити її склад (додається). 

2. До роботи комісії залучати сільських, селищних голів (за згодою). 
 
 
 

     Виконувач обов’язків  
голови районної державної 
           адміністрації                                                                            В.ФЕСЕНКО 

Про створення комісії  з питань 
формування пропозицій стосовно 
потреби щодо спрямування субвенції 
за напрямами та умов надання у 2019 
році субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам 



 
       ЗАТВЕРДЖЕНО                                                         

                                                                            Розпорядження голови 
                                                                                Миргородської районної                 
                                                                              державної адміністрації 

                                                                                          02.08. 2019  № 12932   
 
 
 

  
СКЛАД 

комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування у 
2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа, при Миргородській районній державній адміністрації 
 
 

Фесенко 
Віктор Анатолійович 

- перший заступник голови райдержадміністрації, 
голова комісії 
 

Чорноморець 
Людмила Миколаївна 

- начальник служби у справах дітей 
райдержадміністрації, заступник голови комісії 

   

Любивець 
Таїсія Миколаївна 

- начальник відділу обслуговування осіб з 
інвалідністю, ветеранів війни та праці, контролю 
за правильністю призначення пенсій управління 
соціального захисту  населення 
райдержадміністрації, секретар комісії  

 
Члени комісії: 

Горобець 
Людмила Іванівна 

- начальник управління соціального захисту  
населення райдержадміністрації 
 

Синяговська  
Марина Борисівна 

- начальник фінансового управління                                        
райдержадміністрації 
 

Рубель 
Лідія Іванівна 

- виконувач обов’язків начальника відділу освіти 
райдержадміністрації 
 

Шабатько 
Юрій Анатолійович 

- виконувач обов’язків завідувача сектору 
інфраструктури, житлово-комунального 
господарства та будівництва 
райдержадміністрації 
 

Завгородній  
Віктор Степанович               

- завідувач сектору містобудування, архітектури 
та з питань цивільного захисту 
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) 
 

Марцинковський 
Володимир Іванович 

- голова Громадської ради при районній 
державній адміністрації (за згодою) 

 
 
 
 
Начальник управління  
соціального захисту  населення  
райдержадміністрації                                                        Л.І.Горобець 


