
 
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 
25.11.2019                                                                                            № 201   
 
Про оптимізацію 
структури районної 
державної адміністрації 
 

Відповідно до статей 5, 6, 47 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 року 
№ 91 «Деякі питання діяльності місцевих державних адміністрацій» зі 
змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 
2019 року № 926 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України та скасування постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 
2019 р. № 746», від 3 листопада 2019 року № 923 «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606», 
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 листопада 2019 
року № 874 «Про встановлення граничної чисельності працівників районних 
державних адміністрацій», з метою оптимізації структури районної державної 
адміністрації: 

1. Перейменувати відділ культури і архіву Миргородської районної 
державної адміністрації (зі статусом юридичної особи публічного права) у 
відділ культури, молоді та спорту Миргородської районної державної 
адміністрації (зі статусом юридичної особи публічного права). 

2. Створити архівний сектор Миргородської районної державної 
адміністрації (зі статусом юридичної особи публічного права). 

3. Ліквідувати структурні підрозділи райдержадміністрації (без статусу 
юридичної особи публічного права): 

сектор містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту 
Миргородської районної державної адміністрації; 

сектор інфраструктури, житлово-комунального господарства та 
будівництва Миргородської районної державної адміністрації; 

сектор економічного розвитку і торгівлі Миргородської районної 
державної адміністрації; 

відділ агропромислового розвитку Миргородської районної державної 
адміністрації. 

4. Створити відділ житлово-комунального господарства, 
містобудування, архітектури, інфраструктури, цивільного захисту, енергетики 
та захисту довкілля Миргородської районної державної адміністрації (без 
статусу юридичної особи публічного права).  
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5. Скоротити посади: 
начальник   відділу   культури  і архіву районної державної  

адміністрації – 1 одиниця; 
завідувач сектору містобудування, архітектури та з питань цивільного 

захисту районної державної адміністрації – 1 одиниця; 
провідний інспектор сектору містобудування, архітектури                        

та з питань цивільного захисту районної державної адміністрації – 1 одиниця; 
завідувач сектору інфраструктури, житлово-комунального    

господарства     та     будівництва      районної    державної     адміністрації   –  
1 одиниця; 

головний спеціаліст сектору інфраструктури, житлово-комунального 
господарства та будівництва районної державної адміністрації  – 1 одиниця; 

завідувач сектору економічного розвитку і торгівлі районної державної 
адміністрації – 1 одиниця; 

головний спеціаліст сектору економічного розвитку і торгівлі районної 
державної адміністрації – 2 одиниці; 

начальник відділу агропромислового розвитку районної державної 
адміністрації – 1 одиниця; 

головний спеціаліст відділу агропромислового розвитку районної 
державної адміністрації – 2 одиниці. 

6. Ввести посади: 
начальник відділу культури, молоді та спорту районної державної 

адміністрації – 1 одиниця; 
завідувач архівного сектору районної державної адміністрації – 1 

одиниця; 
головний   спеціаліст  архівного  сектору  районної  державної 

адміністрації – 1 одиниця; 
начальник відділу житлово-комунального господарства,   

містобудування, архітектури, інфраструктури, цивільного                        
захисту,    енергетики та захисту довкілля районної державної             
адміністрації – 1 одиниця; 

головний спеціаліст відділу житлово-комунального               
господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, цивільного 
захисту, енергетики та захисту довкілля районної державної            
адміністрації – 3 одиниці; 

спеціаліст відділу житлово-комунального господарства,    
містобудування, архітектури, інфраструктури, цивільного захисту,  енергетики 
та захисту довкілля районної державної адміністрації    – 1 одиниця; 

провідний інспектор відділу житлово-комунального господарства, 
містобудування,   архітектури,  інфраструктури,  цивільного  захисту,   
енергетики    та   захисту     довкілля    районної     державної      адміністрації –  
1 одиниця. 

7. Затвердити перелік та граничну чисельність структурних підрозділів 
Миргородської районної державної адміністрації (додається). 
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8. Відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату 

районної державної адміністрації (Приймачук Л.І.) попередити працівників 
структурних підрозділів районної державної адміністрації, посади яких 
скорочуються, про зміну істотних умов державної служби та можливе 
наступне вивільнення відповідно до чинного законодавства (список 
додається). 

9. Відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату 
райдержадміністрації (Приймачук Л.І.) та відділу фінансово-господарського 
забезпечення апарату райдержадміністрації (Сидоренко Т.В.) забезпечити 
внесення у встановленому чинним законодавством порядку необхідних змін 
до штатного розпису структурних підрозділів райдержадміністрації. 

10. Керівникам структурних підрозділів районної державної 
адміністрації зі статусом юридичної особи публічного права: управління 
соціального захисту населення, фінансового управління, відділу культури, 
молоді та спорту райдержадміністрації, відділу освіти, архівного сектору 
райдержадміністрації подати на затвердження структуру та штатний розпис 
очолюваних структурних підрозділів.  

11. Керівникам відділу освіти, відділу культури, молоді                            
та  спорту,  архівного  сектору,  відділу  житлово-комунального  господарства, 
містобудування, архітектури, цивільного захисту, енергетики та захисту 
довкілля районної державної адміністрації розробити та подати на 
затвердження положення про очолювані структурні підрозділи. 

12. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 
районної державної адміністрації від 01.02.2019 № 25 «Про перелік та 
граничну чисельність структурних підрозділів районної державної 
адміністрації». 

13. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 

 
 
    Виконувач обов’язків        
голови районної державної 
            адміністрації                                                                  В.ФЕСЕНКО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови 
Миргородської районної 
державної  адміністрації  
25.11.2019  №  201 

 
 

ПЕРЕЛІК  
та гранична чисельність структурних підрозділів  
Миргородської районної державної адміністрації  

 
1. Апарат районної державної адміністрації  14 
2. Управління соціального захисту населення  29,5 
3. Фінансове управління 8,5 
4. Відділ освіти 3 
5. Відділ культури, молоді та спорту  3 
6. Архівний сектор 2 
7. Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, 

архітектури, інфраструктури, цивільного захисту, енергетики 
та захисту довкілля  

6 

8. Служба у справах дітей  2 
9. Державний реєстратор районної державної адміністрації 1 
 Всього: 69 

 
 
 
 
Керівник апарату  
райдержадміністрації                                                           В.М.Хоменко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток до  
розпорядження голови  
Миргородської районної 
державної  адміністрації  
25.11.2019  №  201 

 
СПИСОК 

працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації,  
посади яких скорочуються, про зміну істотних умов державної служби та 

можливе наступне вивільнення  
 

 
№ 
пп 

Прізвище ім’я по 
батькові 

Посада Підпис і дата 
ознайомлення 

1. ЗАВГОРОДНІЙ 
Віктор Степанович 

завідувач сектору 
містобудування, архітектури 
та з питань цивільного захисту 
райдержадміністрації 

 

2. ОЛЕКСЕНКО 
Андрій Миколайович 

провідний інспектор сектору 
містобудування, архітектури 
та з питань цивільного захисту 
райдержадміністрації 

 

3. ПЕРЕВАЙ  
Наталія Василівна 

завідувач сектору 
інфраструктури, житлово-
комунального господарства та 
будівництва 
райдержадміністрації 

 

4. ШАБАТЬКО 
Юрій Анатолійович 

головний спеціаліст сектору 
інфраструктури, житлово-
комунального господарства та 
будівництва районної 
державної адміністрації 

 

5. РЯБКО 
Лариса Миколаївна 

завідувач сектору 
економічного розвитку і 
торгівлі районної державної 
адміністрації 

 

6. ПЕТРЕНКО 
Тетяна Сергіївна 

головний спеціаліст сектору 
економічного розвитку і 
торгівлі районної державної 
адміністрації 

 

7. ГОЛЯН 
Аліна Олександрівна 

головний спеціаліст сектору 
економічного розвитку і 
торгівлі районної державної 
адміністрації 

 

8. ГОЛОВКО начальник відділу  



Юрій Петрович агропромислового розвитку 
районної державної 
адміністрації  

9. ФЕДОРКО 
Ганна Григорівна 

головний спеціаліст відділу 
агропромислового розвитку 
районної державної 
адміністрації 

 

10. ЧЕРНІВСЬКА 
Інна Федорівна 

головний спеціаліст відділу 
агропромислового розвитку 
районної державної 
адміністрації 

 

11. ХАЛДАЙ  
Наталія Василівна 

начальник відділу культури і 
архіву районної державної 
адміністрації 

 

 
 
 
 
Керівник апарату 
райдержадміністрації                                                          В.М.Хоменко  
 
 
 


