
   

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

05.07.2017                                                                                                    № 156 

 

 

Про створення Комітету з управління 

впровадженням Стратегічного плану 

соціального партнерства ПрАТ 

«Нафтогазвидобування» з органами 

виконавчої влади та місцевого 

самоврядування Миргородського 

району на 2017 рік 

 

Відповідно до статті 6, 13 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», рішення двадцять другої сесії Миргородської районної ради 

сьомого скликання від 02.06.2017 «Про затвердження Стратегічного плану 

соціального партнерства ПрАТ «Нафтогазвидобування» з органами виконавчої 

влади та місцевого самоврядування Миргородського району на 2017 рік»      

(далі – Стратегічний план) та з метою реалізації та моніторингу Стратегічного 

плану: 

1. Створити Комітет з управління впровадженням Стратегічного плану 

соціального партнерства ПрАТ «Нафтогазвидобування» з органами виконавчої 

влади та місцевого самоврядування Миргородського району на 2017 рік (далі –  

Комітет) і затвердити його персональний склад (додається). 

2. Зобов’язати відповідальних виконавців проектів, затверджених 

рішенням Комітету, щомісячно та щоквартально не пізніше 5 числа місяця, 

наступного за звітним, надавати до сектору економічного розвитку і торгівлі 

райдержадміністрації звіти про хід виконання проектів Стратегічного плану. 

3. Сектору економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації 

(Головньова Т.С.): 

координувати роботу щодо стану виконання проектів Стратегічного 

плану; 

забезпечити підготовку та подання на розгляд Комітету звітів про 

виконання проектів Стратегічного плану не пізніше 10-го числа місяця, 

наступного за звітним кварталом; 

забезпечити перевірку звітності, підготовку та проведення засідань 

Комітету. 

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

райдержадміністрації від 16.05.2014 № 87 «Про створення Комітету з 



управління впровадженням Стратегії соціального партнерства ПрАТ 

«Нафтогазвидобування» (із змінами). 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Голова 

районної державної  

       адміністрації        Ю. КОВАЛЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 



 

           ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови 

Миргородської районної 

державної адміністрації 

05.07.2017     № 156 

 

 
Персональний склад 

Комітету з управління впровадженням Стратегічного плану 
 соціального партнерства ПрАТ «Нафтогазвидобування»  

з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування  
Миргородського району на 2017 рік 

 
Коваленко 
Юрій Миколайович 
 

- голова райдержадміністрації, співголова Комітету 
 

Яринич  
Леонід Миколайович 

- голова районної ради, співголова Комітету (за 
згодою) 
 

Гуржій  
Олександр Васильович 

- заступник голови райдержадміністрації, заступник 
голови Комітету 
 

Парфеня 
Микола Вікторович 

- заступник голови районної ради, заступник голови 
Комітету (за згодою) 
 

Головньова  
Тетяна Сергіївна 

- виконувач обов’язків завідувача сектору 
економічного розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації, секретар Комітету 
 

Члени Комітету: 
 

Ходак 
Остап Ярославович 

- представник ПрАТ «Нафтогазвидобування» (за 
згодою) 
 

Шевельов  
Олександр Віталійович  
 

- представник ПрАТ «Нафтогазвидобування» 

Синяговська 
Марина Борисівна 

- начальник фінансового управління 
райдержадміністрації 
 

Ємець  
Андрій Володимирович 
 

- головний спеціаліст районної ради 
 

Рудченко 
Олег Миколайович 

- начальник відділу освіти райдержадміністрації 
 

Завгородній 
Віктор Степанович 

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



Перевай  
Наталія Василівна 

- завідувач сектору інфраструктури, житлово-

комунального господарства та будівництва 

райдержадміністрації  

 
Халдай  
Наталія Василівна 

- начальник відділу культури і архіву 

райдержадміністрації 

 
Яценко 
Тетяна Вікторівна 

- головний спеціаліст відділу управління 

персоналом та організаційної роботи апарату 

райдержадміністрації 

 

Богданов 

Костянтин Васильович 

- голова постійної комісії районної ради з питань 

бюджетних та інвестиційних відносин, 

комунальної власності, промисловості, 

комунікацій, транспорту, сприяння малому та 

середньому бізнесу (за згодою) 

 

Ребрик  

Лідія Миколаївна 

- голова громадської ради при Миргородській 

районній раді (за згодою) 

 

Синельник 

Олена Петрівна 

 

- голова громадської ради при Миргородській 

райдержадміністрації (за згодою) 

Павленко 
Лілія Петрівна 

- головний лікар КЗ Миргородський ЦПМСД (за 
згодою) 
 

Тищицький 

Олександр Вікторович 

 

- Савинцівський сільський голова (за згодою) 

 

Полєков  

Павло Вікторович 

 

- Великосорочинський сільський голова (за згодою) 

 

Мілько  

Тетяна Олексіївна 

 

- Солонцівський сільський голова (за згодою) 

 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

керівника апарату 

райдержадміністрації       Л.І.Приймачук 


