
 

 

 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

03.07.2020                                  м. Миргород                                        № 136 

 

 

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 2020- 2021 років 

 

 

Відповідно до статей 6, 13, 14, 23 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Законів України «Про теплопостачання», «Про житлово-

комунальні послуги», розпорядження голови обласної державної адміністрації 

від 20.05.2020 № 230 «Про підсумки роботи житлово-комунальних 

підприємств області в осінньо-зимовий період 2019/2020 року та завдання з 

підготовки до опалювального сезону 2020/2021 року», з метою забезпечення 

своєчасної підготовки об’єктів соціальної сфери району до роботи в 

опалювальному сезоні 2020/2021 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 2020/2021 років (далі – комісія) та затвердити її склад 

(додається): 

2. Комісії завершити роботу та подати інформацію Департаменту 

соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації до 29 серпня 

2020 року. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника  

голови райдержадміністрації Хоменка В.М. 

 

 

      Голова         Вікторія ЄМЕЦЬ 

 

 

 



 

 

                                                                                             

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

                                                                                           Розпорядження голови 

Миргородської районної   

державної адміністрації 

                                                                                     03.07.2020  № 136 

 

 

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 2020/2021років 

 

 

Хоменко 

Віталій Миколайович 

- заступник голови райдержадміністрації, 

голова комісії 

Смутко  

Тетяна Михайлівна 

 

 

 

- директор Миргородського районного 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг), заступник голови комісії (за 

згодою) 

Волошко  

Людмила Миколаївна 

- завідувач відділення організації надання 

адресної натуральної та грошової допомоги  

Миргородського районного територіального 

центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг), секретар 

комісії (за згодою) 

 

                                          Члени комісії: 

Килимник 

Ельвіда Павлівна 

- - завідувач відділення денного перебування 

Миргородського районного територіального 

центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) (за згодою) 

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) 

 



 

 

Бублій 

Володимир Олексійович 

- завідувач господарства Миргородського 

районного територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) (за згодою) 

Діхтярьов 

Віктор Володимирович 

- представник управління Державної інспекції 

енергетичного нагляду в Полтавській 

області (за згодою) 

 

 

 

 

Виконувач обов’язків керівника  

апарату райдержадміністрації                  Лілія ПРИЙМАЧУК                                                                          


