
 
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

28.07.2020 м. Миргород                   № 155 

 

 

Про внесення змін до складу   

комісій та інших дорадчих              

органів райдержадміністрації 

 

 

Відповідно до статей 2, 13, 16, 39, 41 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» та в  зв’язку із кадровими змінами: 

1. Вивести Степанька Ярослава Миколайовича та ввести (за згодою) 

Климася Івана Івановича, начальника Миргородського міськрайонного 

управління Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській 

області до складу: 

координаційної ради з питань розвитку підприємництва, затвердженої 

розпорядженням голови районної державної адміністрації від 15.07.2005 № 167 

(у редакції розпорядження 05.05.2020 № 105); 

ради з питань безпечної життєдіяльності населення району, затвердженої 

розпорядженням голови районної державної адміністрації від 06.04.2007 № 113 

(у редакції розпорядження 05.05.2020 № 105); 

районної постійно діючої комісії  з питань контролю за безхазяйними 

відходами, озелененням, благоустроєм населених пунктів району, затвердженої 

розпорядженням голови районної державної адміністрації від 08.04.2005 № 66 

(у редакції розпорядження 05.05.2020 № 105); 

державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній 

адміністрації, затвердженої розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 29.01.2020  № 18 (у редакції розпорядження 05.05.2020           

№ 105). 

2. Вивести Степанька Ярослава Миколайовича та ввести (за згодою) 

Гавриленка Миколу Івановича, заступника начальника відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного законодавства Миргородського 

міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби у 

Полтавській області до складу: 

районної комісії з питань здійснення контролю за збиранням, 

перезатаренням та вивезенням хімічних засобів захисту рослин, затвердженої 

розпорядженням голови районної державної адміністрації від 25.07.2011 № 155 

(у редакції розпорядження 05.05.2020 № 105); 

постійно діючої комплексної робочої групи з питань забезпечення 

надійності та безпеки експлуатації об’єктів соціальної інфраструктури, 



затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 

09.02.2018 № 58 (у редакції розпорядження 05.05.2020 № 105); 

районної комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших 

спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-

видовищних заходів, затвердженої розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 17.06.2008 № 177 (у редакції розпорядження 05.05.2020           

№ 105). 

3. Вивести Гавриленка Миколу Івановича та ввести (за згодою) Климася 

Івана Івановича, начальника Миргородського міськрайонного управління 

Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області до 

складу: 

районної  комісії з обстеження водних об’єктів та їх гідротехнічних 

споруд, затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації 

від 19.05.2015  № 96 (у редакції розпорядження 05.05.2020 № 105). 

4. Вивести Мироненко Ольгу Дмитрівну та ввести (за згодою) Надтоку 

Світлану Олександрівну, інспектора Головного управління 

Держпродспоживслужби у Полтавській області, до складу: 

районної комісії з питань здійснення контролю за збиранням, 

перезатаренням та вивезенням хімічних засобів захисту рослин, затвердженої 

розпорядженням голови районної державної адміністрації від 25.07.2011 № 155 

(у редакції розпорядження 05.05.2020 № 105). 

 

 

 

 

 

Голова                                                                                           Вікторія ЄМЕЦЬ 

 


