
  

 
 

 
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

23.07.2020 м. Миргород                   № 149 

 

 

Про  зняття  з контролю деяких 

розпоряджень голови районної  

державної адміністрації 

 

 

Відповідно до статей 6, 13 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації”, у зв'язку з виконанням завдань, визначених розпорядженнями 

голови райдержадміністрації, закінченням термінів дії та втратою 

актуальності: 

зняти з контролю розпорядження голови райдержадміністрації: 

23.01.2019 № 13 «Про План основних заходів цивільного захисту 

Миргородської районної ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту на 2019 рік»; 

24.01.2019 № 18 «Про стан військового обліку громадян України за 2018 

рік та завдання на 2019 рік по Миргородському 

району»; 

11.02.2019 № 31 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

Національної стратегії з оздоровчої рухової активності 

в Україні на період до 2025 року «Рухова активність –  

здоровий спосіб життя – здорова нація» на 2019 рік в 

Миргородському районі»; 

23.05.2019 № 99 «Про організацію і проведення оздоровлення та 

відпочинку дітей у 2019 році»; 

30.07.2019 № 126 «Про перевірку готовності закладів освіти району до 

2019-2020 навчального року»; 

05.08.2019 № 131 «Про організацію та проведення чергового призову 

громадян України на строкову військову службу у 

жовтні-грудні 2019 року»; 

15.08.2019 № 137 «Про використання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам у 2019 році»; 

30.09.2019 № 155 «Про інформування дітей, яким буде призначено 

грошову компенсацію у 2019 році з метою придбання 

житла»; 

 



 

 

01.10.2019 № 159 «Про проведення оцінювання результатів службової 

діяльності державних службовців районної державної 

адміністрації у 2019 році»; 

10.10.2019 № 168 «Про організацію опалювального сезону 2019-2020 

років у районі»; 

17.10.2019 № 171 «Про виплату грошової компенсації»; 

28.10.2020 № 173 «Про організацію заходів пов’язаних з підготовкою та 

проведенням приписки юнаків 2003 року народження»; 

31.10.2019 № 175 «Про стан роботи із зверненнями громадян за 

підсумками 9 місяців 2019 року»; 

25.11.2019 № 201 «Про оптимізацію структури районної державної 

адміністрації»; 

25.11.2019 № 202 Про оптимізацію структури апарату районної 

державної адміністрації»; 

29.11.2019 № 204 «Про підсумки економічного і соціального розвитку та 

виконання бюджету району за 9 місяців 2019 року»; 

02.03.2020 № 51 «Про стан виконання розпорядчих актів та доручень 

Президента України та Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, голів обласної 

та районної державних адміністрацій за підсумками 

2019 року»; 

02.03.2020  № 52 «Про підсумки роботи із зверненнями громадян у 2019 

році». 

 

 

 

 

Голова                                                                                    Вікторія ЄМЕЦЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


