
 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

07.07.2017                                                                                            № 158 

 

 

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 з кадровими змінами: 

1. Вивести Мантулу Тетяну Михайлівну та  ввести Головньову Тетяну 

Сергіївну, виконувача обов’язків завідувача сектору еономічного розвитку і 

торгівлі райдержадміністрації, до складу:  

районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат, затвердженої розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 02.12.2009 №  240  (у редакції розпорядження 24.07.2015         

№ 125);  

координаційної ради з питань розвитку підприємництва, затвердженої 

розпорядженням голови районної державної адміністрації від 15.07.2005 № 167 

(у редакції розпорядження 24.07.2015 № 125), затвердивши її секретарем 

координаційної ради; 

районної робочої групи з питання підвищення ефективності діяльності 

суб’єктів господарювання, затвердженої розпорядженням голови районної 

державної адміністрації від 08.06.2005 № 129 (у редакції розпорядження 

24.07.2015 № 125), затвердивши її секретарем робочої групи; 

районної тристоронньої соціально-економічної ради, затвердженої 

розпорядженням голови районної державної адміністрації від 10.03.2006 № 63 

(у редакції розпорядження 24.07.2015 № 125), затвердивши її секретарем ради; 

координаційної ради з впровадження сімейної медицини в систему 

охорони здоров’я району, затвердженої розпорядженням голови районної 

державної адміністрації від 27.06.2008 № 194 (у редакції розпорядження 

24.07.2015 № 125); 

робочої групи по запобіганню необґрунтованого підвищення цін у районі, 

затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 

12.09.2008 № 241 (у редакції розпорядження 24.07.2015 № 125), затвердивши її 

секретарем робочої групи; 



районної комісії з питань законності, правопорядку та профілактики 

злочинності, затвердженої розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 07.06.2005  № 123 (у редакції розпорядження 24.07.2015          

№ 125) (із змінами); 

районної комісії з питань евакуації, затвердженої розпорядженням голови 

районної державної адміністрації від 10.04.2003 № 109 (у редакції 

розпорядження 24.07.2015 № 125); 

районного штабу з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням 

громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та 

районів проведення  антитерористичної операції в Миргородський район, 

затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 

01.08.2014  №  145 (у редакції розпорядження 24.07.2015 № 125); 

спеціальної комісії для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню 

безробіття під час масового вивільнення працівників, затвердженої 

розпорядженням голови районної державної адміністрації від 25.09.2014          

№  167 (у редакції розпорядження 24.07.2015 № 125); 

районної комісії  з  питань передачі в оренду нерозподілених 

(невитребуваних) земельних ділянок, затвердженої розпорядженням голови 

районної державної адміністрації від 15.06.2016  № 127; 

комісії з проведення конкурсу з визначення учасників Програми розвитку та 

підтримки аграрного комплексу Миргородщини на період до 2020 року, 

затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 

29.07.2016  № 161; 

робочої групи по розробці заходів щодо сприяння створення нових робочих 

місць в розрізі сільських, селищних рад району, затвердженої розпорядженням 

голови районної державної адміністрації від 10.08.2016  №  166, затвердивши її 

секретарем голови робочої групи. 

 

 

 

 

         Голова  

районної державної  

     адміністрації                          Ю.КОВАЛЕНКО 


