
 
МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 
25.11.2019                                                                                            №  202  
 
 
Про оптимізацію структури 
апарату районної державної 
адміністрації 
 
 

Відповідно до статей 5, 6, 41, 44, 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. № 726», 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 апарату районної 
державної адміністрації: 

1. Перейменувати відділ управління персоналом та організаційної роботи 
апарату районної державної адміністрації у відділ управління персоналом, 
організаційної та інформаційної діяльності апарату районної державної 
адміністрації. 

2. Ліквідувати в структурі апарату районної державної адміністрації: 
загальний відділ апарату районної державної адміністрації – 3 одиниці; 
відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної 

державної адміністрації – 4 одиниці. 
3. Скоротити посади: 
заступник голови районної державної адміністрації – 1 одиниця 

(вакансія); 
начальник загального відділу апарату районної державної адміністрації – 

1 одиниця; 
головний спеціаліст загального відділу апарату районної державної 

адміністрації – 1 одиниця; 
спеціаліст загального відділу апарату районної державної адміністрації – 

1 одиниця; 



начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату 
районної державної адміністрації – 1 одиниця; 

головний спеціаліст відділу фінансово-господарського забезпечення 
апарату районної державної адміністрації – 1 одиниця; 

прибиральниця відділу фінансово-господарського забезпечення апарату 
районної державної адміністрації – 1 одиниця; 

водій легкового автомобіля відділу фінансово-господарського 
забезпечення апарату районної державної адміністрації – 1 одиниця; 

провідний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців 
апарату районної державної адміністрації – 1 одиниця. 

4. Утворити в структурі апарату районної державної адміністрації: 
сектор документообігу та контролю апарату районної державної 

адміністрації – 2 одиниці; 
сектор фінансово-господарського забезпечення апарату районної 

державної адміністрації – 2 одиниці. 
5. Перейменувати посади: 
начальник відділу управління персоналом та організаційної роботи 

апарату районної державної адміністрації - 1 одиниця у начальник відділу 
управління персоналом, організаційної та інформаційної діяльності апарату 
районної державної адміністрації – 1 одиниця; 

головний спеціаліст відділу управління персоналом та організаційної 
роботи апарату районної державної адміністрації - 2 одиниці у головний 
спеціаліст відділу управління персоналом, організаційної та інформаційної 
діяльності апарату районної державної адміністрації – 2 одиниці; 

6. Ввести посади: 
завідувач сектору документообігу та контролю апарату районної 

державної адміністрації – 1 одиниця; 
головний спеціаліст сектору документообігу та контролю апарату 

районної державної адміністрації – 1 одиниця; 
завідувач сектору фінансово-господарського забезпечення апарату 

районної державної адміністрації – 1 одиниця; 
головний спеціаліст сектору фінансово-господарського забезпечення 

апарату районної державної адміністрації – 1 одиниця; 
7. Затвердити перелік посад та граничну чисельність структурних 

підрозділів апарату Миргородської районної державної адміністрації 
(додається). 

8. Відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату 
районної державної адміністрації (Приймачук Л.І.) попередити працівників 
апарату 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 
районної державної адміністрації (Приймачук Л.І.), відділу фінансово- 
господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації 



(Сидоренко Т.В.) внести зміни до штатного розпису апарату районної 
державної адміністрації та затвердити його в установленому порядку. 

10. Керівнику апарату районної державної адміністрації Хоменку В.М. 
забезпечити приведення до вимог чинного законодавства положення про апарат 
районної державної адміністрації та структурні підрозділи апарату районної 
державної адміністрації.  

11. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 
районної державної адміністрації від 06.02.2017 № 21«Про структуру апарату 
районної державної адміністрації». 

12. 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  № 202 

 
 

ПЕРЕЛІК  
посад та гранична чисельність структурних підрозділів  

апарату Миргородської районної державної адміністрації 
 

1. Голова районної державної адміністрації 1 
2. Перший заступник голови районної державної адміністрації 1 
3. Керівник апарату районної державної адміністрації 1 
4. Відділ управління персоналом, організаційної та інформаційної 

діяльності апарату районної державної адміністрації 
3 

5. Сектор документообігу та контролю апарату районної державної 
адміністрації 

2 

6. Сектор фінансово-господарського забезпечення апарату районної 
державної адміністрації 

2 

7. Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної 
державної адміністрації 

2 

8. Головний спеціаліст-юрисконсульт апарату районної державної 
адміністрації 

1 

9. Головний спеціаліст апарату районної державної адміністрації 1 
 Всього 14 
 
 
 
 
Керівник апарату  
райдержадміністрації                                                           В.М.Хоменко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток до  
розпорядження голови  
Миргородської районної 
державної адміністрації 
25.11.2019  №  202 

 
СПИСОК  

працівників апарату районної державної адміністрації, працівників, 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. ДІХТЯР  
Валентина Іванівна 

начальник загального відділу 
апарату районної державної 
адміністрації 

 

2. ОМЕЛЯНЕНКО  
Олена Петрівна 

головний спеціаліст 
загального відділу апарату 
районної державної 
адміністрації 

 

3. ЧУПАЙДА  
Ірина Володимирівна 

спеціаліст загального відділу 
апарату районної державної 
адміністрації 

 

4. СИДОРЕНКО  
Тетяна Володимирівна 

начальник відділу фінансово-
господарського забезпечення 
апарату районної державної 
адміністрації 

 

5. ДРОГВАЛЬ 
Юлія Олексіївна 

головний спеціаліст відділу 
фінансово-господарського 
забезпечення апарату 
районної державної 
адміністрації 

 

6. ЯРОСЛАВСЬКИЙ 
Володимир Миколайович 

водій легкового автомобіля 
відділу фінансово-
господарського забезпечення 
апарату районної державної 
адміністрації 

 

7. ФЕНЕНКО 
Олена Вікторівна 

прибиральник відділу 
фінансово-господарського 
забезпечення апарату 
районної державної 
адміністрації 

 

8. КОВАЛЬЧУК 
Віталій Вікторович 

провідний спеціаліст відділу 
ведення Державного реєстру 

 



виборців апарату районної 
державної адміністрації 

 
 
 
 
Керівник апарату 
райдержадміністрації                                                          В.М.Хоменко  
 
 
 
 


