
  
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

 29.06.2017                                                                                             № 146 

 

 

Про зняття  з  контролю деяких 

розпоряджень голови районної  

державної адміністрації 

 

У зв'язку з виконанням завдань, визначених розпорядженнями голови 

райдержадміністрації, закінченням термінів дії та втратою актуальності зняти з 

контролю розпорядження голови райдержадміністрації: 

15.02.2013 № 31 «Про організацію та проведення чергового призову 

громадян України на строкову військову службу у 

квітні-травні 2013 року»; 

04.03.2013 № 49 «Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2012 

рік»; 

27.03.2013 № 77 «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів, 

економічного і раціонального використання бюджетних 

коштів, посилення фінансово-бюджетної дисципліни»; 

28.03.2013 № 79 «Про План заходів з підготовки та відзначення в районі 

1025-річчя хрещення Київської Русі»»; 

08.05.2013 № 110 «Про підсумки економічного і соціального розвитку та 

виконання бюджету району за І квартал 2013 року»; 

01.06.2013 № 128 «Про відзначення в районі 200-річчя від дня 

народження Тараса Шевченка» (зі змінами); 

07.06.2013 № 133 «Про проведення 5-ї державної інвентаризації 

радіоактивних відходів на території району»; 

12.07.2013 № 146 «Про проведення аудиту стану використання 

зрошувальних земель, інвентаризації інфраструктури 

міжгосподарських та внутрішньогосподарських 

зрошувальних систем і інвентаризації водних об’єктів 

на території району»;  

15.07.2013 № 150 «Про затвердження Плану усунення недоліків»; 

15.07.2013 № 151 «Про додаткові заходи з протидії пожежам у 

природних екосистемах району в 2013 році»; 

15.07.2013 № 152 «Про формування регіонального резерву 

продовольчого зерна з урожаю 2013 року на 

маркетинговий 2013-2014 рік»; 



23.07.2013 № 155 «Про усунення порушень фінансової дисципліни за 

результатами ревізії виконання сільського бюджету 

Хомутецької сільської ради»; 

01.08.2013 № 163 «Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 

перше півріччя 2013 року»; 

01.08.2013 № 164 «Про стан виконавської дисципліни за підсумками 

першого півріччя 2013 року»; 

12.08.2013 № 170 «Про організацію та проведення чергового призову 

громадян України на строкову військову службу у 

жовтні – листопаді 2013 року»; 

12.08.2013 № 172 «Про відзначення в районі 22-ї річниці незалежності 

України»; 

03.09.2013 № 180 «Про щорічний профілактичний медичний огляд 

державних службовців у 2013 році»; 

06.09.2013 № 182 «Про взаємодію районної державної адміністрації з 

Миргородським міським відділом (з обслуговування 

міста Миргорода та Миргородського району) УМВС 

України в Полтавській  області у сфері забезпечення 

дотримання норм Конституції і законів України, 

правопорядку, захисту прав і свобод громадян»; 

10.09.2013 № 188 «Про затвердження матеріалів розвитку мережі установ 

освіти району на 2013-2014 навчальний рік»; 

11.10.2013 № 197 «Про районні заходи у зв’язку з 80-ми роковинами 

Голодомору 1932-1933 років в Україні»; 

17.10.2013 № 202 «Про проведення атестації державних службовців 

районної державної адміністрації»;  

31.10.2013 № 210 «Про стан виконавської дисципліни за підсумками 9 

місяців 2013 року»; 

31.10.2013 № 213 «Про підсумки економічного і соціального розвитку та 

виконання бюджету району за 9 місяців 2013 року»; 

17.12.2013 № 253 «Про посилення на території району охорони хвойних 

насаджень від незаконного вирубування у 

передноворічний період 2014 року»; 

05.02.2014 № 24 «Про стан виконання у 2013 році структурними 

підрозділами райдержадміністрації, територіальними 

підрозділами центральних органів виконавчої влади 

завдань, визначених законами України, постановами 

Верховної Ради України, актами і дорученнями 

Президента України та Кабінету Міністрів України, 

власних рішень»; 

05.02.2014 № 25 «Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2013 

рік»; 

06.02.2014 № 30 «Про План заходів щодо реалізації у 2014 році в 

Миргородському районі Стратегії державної політики 

сприяння   розвитку    громадського    суспільства        в 



Україні»; 

06.02.2014 № 32 «Про розробку проекту Програми по проведенню 

першочергових заходів щодо збагачення та розвитку 

культури і духовності Миргородщини на 2014-2015 

роки»; 

20.02.2014 № 41 «Про організацію та проведення чергового призову 

громадян України на строкову військову службу до 

внутрішніх військ у квітні-травні 2014 року» (зі 

змінами);  

18.03.2014 № 58 «Про усунення порушень фінансової дисципліни за 

результатами ревізії селищного бюджету та фінансово-

господарської діяльності виконкому Комишнянської 

селищної ради»; 

28.03.2014 № 63 «Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 

2014 році в процесі їх виконання»; 

28.03.2014 № 65 «Про створення районного координаційного центру»; 

07.05.2014 № 77 «Про забезпечення охорони від пожеж об’єктів 

сільськогосподарського виробництва району при 

збиранні врожаю зернових культур та заготівлі грубих 

кормів у 2014 році»; 

14.05.2014 № 84 «Про перевірку готовності до роботи пришкільних 

таборів відпочинку з денним перебуванням влітку 2014 

року»; 

20.05.2014 № 90 «Про організацію роботи в районі щодо посилення 

соціального захисту населення в умовах підвищення 

цін і тарифів на комунальні послуги»; 

18.06.2014 № 112 «Про План заходів з проведення в районі обговорення 

змін до Конституції України щодо децентралізації 

державної влади»; 

07.07.2014 № 125 «Про затвердження складу комісії для перевірки умов 

проживання підопічних у будинках ветеранів»; 

09.07.2014 № 127 «Про надання містобудівних умов та обмежень 

забудови земельної ділянки»; 

28.07.2014 № 141 «Про підсумки економічного і соціального розвитку та 

виконання бюджету району за І півріччя 2014 року»; 

13.08.2014 № 151 «Про відзначення в районі 23-ї річниці незалежності 

України»; 

29.08.2014 № 156 «Про організацію та проведення чергового призову 

громадян України на строкову військову службу до 

Збройних Сил України та інших військових формувань 

у жовтні-листопаді 2014 року»; 

29.08.2014 № 158 «Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 

перше півріччя 2014 року»; 

29.08.2014 № 159 «Про стан виконання розпорядчих актів та доручень 

Президента України, Кабінету Міністрів України, 



центральних органів виконавчої влади, голів обласної 

та районної державних адміністрацій за підсумками 

першого півріччя 2014 року»; 

09.09.2014 № 163 «Про щорічний профілактичний медичний огляд 

державних службовців у 2014 році» 

10.09.2014 № 164 «Про затвердження матеріалів розвитку мережі установ 

освіти району на 2014-2015 навчальний рік»; 

26.09.2014 № 170 «Про проведення перевірки захисних споруд району до 

роботи в особливий період»; 

03.11.2014 № 196 «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 9 

місяців 2014 року»; 

03.11.2014 № 197 «Про стан виконання розпорядчих актів та доручень 

Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, голів обласної 

та районної державних адміністрацій за підсумками 9 

місяців 2014 року»; 

14.11.2014 № 204 «Про утворення робочої групи щодо виготовлення та 

встановлення пам’ятного знака для увічнення пам’яті 

загиблих захисників Вітчизни»;  

21.11.2014 № 209 «Про організацію заходів повʼязаних з підготовкою та 

проведення приписки юнаків 1998 року народження»;  

30.12.2014 № 242 «Про визначення та уточнення переліку об’єктів 

регіонального та місцевого значення на території 

району, що підлягають охороні та обороні в умовах 

надзвичайного стану і особливого періоду»; 

31.12.2014 № 243 «Про функціонування закладів культури і дошкільної 

освіти Миргородського району у 2015 році»; 

31.12.2014 № 244 «Про прийняття державного закладу «Лінійна 

поліклініка станції Ромодан» на фінансування із 

районного бюджету»; 

12.01.2015 № 1 «Про розробку проекту Комплексної Програми 

соціального захисту соціально незахищених громадян 

Миргородського району на 2015 рік»; 

14.01.2015 № 3 «Про план заходів щодо попередження корупції на 

2015 рік»; 

20.01.2015 № 6 «Про організацію доставки дорожньо-будівельної та 

підйомно-транспортної техніки до пункту дислокації 

військової частини»; 

05.02.2015 № 16 «Про утворення комісії з приймання-передачі об’єктів 

закладів культури сіл і селищ району на умовах 

оренди»; 

05.02.2015 №17 «Про створення комісії з приймання-передачі 

дошкільних навчальних закладів, об’єктів, в яких вони 

розташовані, і майна»; 

05.02.2015 № 19  «Про проведення перевірок щодо дотримання вимог 



законодавства у сфері цивільного захисту»; 

10.02.2015 № 24 «Про проведення перевірки придатності приміщень для 

розміщення особового складу»; 

23.02.2015 № 35 «Про організацію та проведення чергового призову 

громадян України на строкову військову службу у 

квітні-травні 2015 року» (зі змінами); 

27.02.2015 № 36 «Про підсумки економічного і соціального розвитку та 

виконання бюджету району за 2014 рік»; 

27.02.2015 № 37 «Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2014 

рік»; 

27.02.2015 № 38 «Про стан виконання структурними підрозділами 

райдержадміністрації, територіальними підрозділами 

центральних органів виконавчої влади завдань, 

визначених законами України, постановами Верховної 

Ради України, актами і дорученнями Президента 

України та Кабінету Міністрів України, власними 

рішеннями за підсумками 2014 року»; 

18.03.2015  № 53 «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів, 

вишукання додаткових джерел надходжень до 

бюджетів, дотримання жорсткого режиму економії 

бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної 

дисципліни у 2015 році»; 

30.03.2015 № 71 «Про розробку проекту змін до Комплексної Програми 

соціального захисту осіб з обмеженими фізичними 

можливостями та ветеранів війни на 2013-2020 роки»; 

17.04.2015 № 77 «Про організацію та проведення в районі 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»); 

21.04.2015 № 78 «Про затвердження Інструкції з планування дій на 

випадок надзвичайних ситуацій у відділі культури  

і архіву районної державної адміністрації»; 

27.04.2015 № 79 «Про стан роботи зі зверненнями громадян за 

підсумками І кварталу 2015 року»; 

27.04.2015 № 80 «Про стан виконання розпорядчих актів та доручень 

Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, голів обласної 

та районної державних адміністрацій за підсумками І 

кварталу 2015 року»; 

27.04.2015 № 81 «Про відзначення в районі 70-ї річниці Перемоги над 

нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої 

світової війни»; 

29.04.2015 № 82 «Про підсумки економічного і соціального розвитку та 

виконання бюджету району за І квартал  2015 року»; 

08.05.2015 № 87 «Про передачу автомобіля»; 

02.06.2015 № 100 «Про прийняття автомобіля»; 



28.07.2015 № 129 «Про формування регіонального запасу продовольчого 

зерна з урожаю 2015 року на маркетинговий 2015/16 

рік»; 

28.07.2015 № 130 «Про підсумки економічного і соціального розвитку та 

виконання бюджету району за І півріччя 2015 року»; 

28.07.2015 № 131 «Про стан роботи зі зверненнями громадян за 

підсумками першого півріччя 2015 року»; 

28.07.2015 № 132 «Про стан виконання розпорядчих актів та доручень 

Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, голів обласної 

та районної державних адміністрацій за підсумками 

першого півріччя 2015 року»; 

28.07.2015 № 133 «Про перевірку готовності закладів освіти району до 

2015-2016 навчального року»; 

30.07.2015 № 135 «Про проведення першого етапу Конкурсу якості 

продукції (товарів) виробників Полтавської області 

«Полтавська марка»; 

07.08.2015 № 140 «Про обсяги субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам»; 

11.08.2015 № 144 «Про організацію та проведення чергового призову 

громадян України на строкову військову службу у 

жовтні-листопаді 2015 року»; 

14.08.2015 № 151 «Про створення комісії по перевірці стану готовності 

стаціонарних відділень смт Комишня та с. Петрівці, 

відділення соціально-побутової адаптації 

Миргородського районного територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) до функціонування в осінньо-зимовий період 

2015-2016 років»; 

20.08.2015 № 154 «Про розробку проекту Програми розвитку туризму 

«Миргородщина туристична» на 2015-2017 роки»; 

26.08.2015 № 156 «Про проведення перевірки у 2015 році технічного 

стану автотракторної, шляхо-будівельної, підйомно-

транспортної техніки, призначеної для передачі до 

Збройних Сил України при мобілізації Миргородським 

об’єднаним міським військовим комісаріатом»; 

10.09.2015 № 161 «Про затвердження мережі загальноосвітніх, 

дошкільних та позашкільних закладів освіти району на 

2015-2016 навчальний рік»; 

14.09.2015 № 165 «Про організацію проведення операції «Урожай 

Полтавщини 2015»; 

28.09.2015 № 168 «Про відзначення у 2015 році в районі Дня захисника 

України»; 

23.10.2015 № 186 «Про розробку проекту Програми по проведенню 

першочергових заходів щодо збагачення та розвитку 



культури і духовності Миргородщини на 2016-2020 

роки»; 

26.10.2015 № 187 «Про стан роботи зі зверненнями громадян за 

підсумками 9 місяців 2015 року»; 

26.10.2015 № 189 «Про підсумки економічного і соціального розвитку та 

виконання бюджету району за 9 місяців 2015 року»; 

03.11.2015 № 192 «Про розробку проекту Комплексної Програми 

соціального захисту соціально незахищених громадян 

Миргородського району на 2016-2020 роки»; 

20.11.2015 № 205 «Про організацію заходів повʼязаних з підготовкою та 

проведення приписки юнаків 1999 року народження до 

призовної дільниці Миргородського об’єднаного 

міського військового комісаріату»; 

25.11.2015 № 208 «Про утворення комісії з приймання-передачі об’єктів 

закладів культури селища Ромодан на умовах оренди та 

матеріальних цінностей»; 

27.11.2015 № 210 «Про стан виконання розпорядчих актів та доручень 

Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, голів обласної 

та районної державних адміністрацій за підсумками 9 

місяців 2015 року»; 

11.12.2015 № 224 «Про утворення комісії з припинення шляхом 

реорганізації (приєднання) Державного закладу 

«Лінійна поліклініка станції Ромодан СТГО «Південна 

залізниця»; 

04.01.2016 № 2 «Про утворення комісії з приймання-передачі об’єктів 

закладів культури району на умовах оренди та 

матеріальних цінностей»; 

19.01.2016 № 6 «Про призупинення навчально-виховного процесу у 

загальноосвітніх навчальних закладах району»; 

20.01.2016 № 7 «Про підсумки перевірки стану військового обліку і 

бронювання військовозобов’язаних, проведення 

технічного огляду, готовності техніки на 

підприємствах, в установах, організаціях, сільських, 

селищних радах Миргородського району в 2015 році»; 

20.01.2016 № 8 «Про призупинення навчально-виховного процесу в 

деяких загальноосвітніх навчальних закладах району»; 

26.01.2016 № 14 «Про призупинення навчально-виховного процесу у 

загальноосвітніх навчальних закладах району»; 

01.02.2016 № 16 «Про призупинення навчально-виховного процесу у 

загальноосвітніх навчальних закладах району»; 

02.02.2016 № 18 «Про відзначення в районі 25-ї річниці незалежності 

України»; 

02.02.2016 № 19 «Про проведення у 2016 році в районі заходів у зв'язку 

з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи»; 



05.02.2016 № 21 «Про План заходів щодо реалізації в районі Стратегії  

державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні у 2016 році»; 

16.02.2016 № 27 «Про Програму запобігання корупції у 

Миргородському районі на 2016 рік»; 

29.02.2016 № 37 «Про підсумки економічного і соціального розвитку та 

виконання бюджету району за 2015 рік»; 

29.02.2016 № 38 «Про стан роботи зі зверненнями громадян за 

підсумками 2015 року»; 

29.02.2016 № 39 «Про стан виконання розпорядчих актів та доручень 

Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, голів обласної 

та районної державних адміністрацій за підсумками 

2015 року»; 

02.03.2016 № 41 «Про проведення перевірок щодо дотримання вимог 

законодавства у сфері цивільного захисту»; 

07.04.2016 № 71 «Про організацію та проведення чергового призову 

громадян України на строкову військову службу у 

травні-червні 2016 року»; 

25.04.2016 № 84 «Про стан виконання розпорядчих актів та доручень 

Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, голів обласної 

та районної державних адміністрацій за підсумками І 

кварталу 2016 року»; 

25.04.2016 № 85 «Про стан роботи зі зверненнями громадян за 

підсумками І кварталу 2016 року»; 

25.04.2016 № 86 «Про підсумки економічного і соціального розвитку та 

виконання бюджету району за І квартал 2016 року»; 

27.04.2016 № 88 «Про організацію та проведення в районі 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»); 

11.05.2016 № 99 «Про забезпечення охорони від пожеж об’єктів 

сільськогосподарського виробництва району при 

збиранні врожаю зернових культур та заготівлі грубих 

кормів у липні-серпні 2016 року»; 

30.05.2016 № 108 «Про організацію і проведення оздоровлення та 

відпочинку дітей у 2016 році»; 

30.05.2016 № 109 «Про підсумки проходження опалювального сезону 

2015-2016 років та завдання з підготовки житлово-

комунального господарства до роботи в осінньо-

зимовий період 2016-2017 років»; 

10.06.2016 № 119 «Про проведення 6-ї державної інвентаризації 

радіоактивних відходів на території району»; 

01.07.2016 № 138 «Про закупівлю енергосервісу»; 

14.07.2016 № 149 «Про затвердження районного плану заходів із 



виконання в 2016 році Загальнодержавної програми 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції 

ООН про права дитини» на період до 2016 року»; 

22.07.2016 № 152 «Про організацію збирання ранніх зернових та 

зернобобових культур урожаю 2016 року»; 

28.07.2016 № 156 «Про підсумки економічного і соціального розвитку та 

виконання бюджету району за І півріччя 2016 року»; 

28.07.2016 № 157 «Про стан роботи зі зверненнями громадян за 

підсумками першого півріччя 2016 року»; 

28.07.2016 № 158 «Про стан виконання розпорядчих актів та доручень 

Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, голів обласної 

та районної державних адміністрацій за підсумками 

першого півріччя 2016 року»; 

01.08.2016 № 162 «Про перевірку готовності закладів освіти району до 

2016-2017 навчального року»; 

11.08.2016 № 167 «Про створення комісії 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 

2016-2017 років»; 

12.08.2016 № 169 «Про організацію та проведення чергового призову 

громадян України на строкову військову службу у 

жовтні-листопаді 2016 року»; 

15.08.2016 № 171 «Про план робіт з будівництва, реконструкції, 

капітального та поточного ремонту автомобільних 

доріг району на 2016 рік» (зі змінами); 

12.09.2016 № 188 «Про затвердження мережі загальноосвітніх, 

дошкільних та позашкільних закладів освіти району на  

2016-2017 навчальний рік»; 

23.09.2016 № 194 «Про використання доменних імен»; 

04.11.2016 № 226 «Про стан роботи зі зверненнями громадян за 

підсумками 9 місяців 2016 року»; 

04.11.2016 № 227 «Про підсумки економічного і соціального розвитку та 

виконання бюджету району за 9 місяців 2016 року»; 

22.11.2016 № 243 «Про утворення комісії з приймання-передачі 

матеріальних цінностей закладів культури району»; 

29.11.2016 № 251 ««Про стан виконання розпорядчих актів та доручень 

Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, голів обласної 

та районної державних адміністрацій за підсумками 9 

місяців 2016 року»; 

13.12.2016 № 262 «Про посилення на території району охорони хвойних 



насаджень від незаконного вирубування у 

передноворічний період 2017 року»; 

20.12.2016 № 277 «Про створення комісії із визначення стану захисних 

споруд цивільного захисту»; 

01.03.2017 № 36 «Про підсумки економічного і соціального розвитку та 

виконання бюджету району за 2016 рік» 

14.03.2017 № 46 «Про проведення у 2017 році першого туру щорічного 

Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний 

службовець» в райдержадміністрації»;  

30.03.2017 № 68 «Про проведення щорічної всеукраїнської акції «За 

чисте довкілля» та Дня благоустрою території району». 

 

 

 

         Голова  

районної державної 

     адміністрації           Ю.КОВАЛЕНКО 


