
 
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 
01.02.2019                                                                                            № 25 
 
 
Про перелік та граничну 
чисельність структурних 
підрозділів районної 
державної адміністрації 
 
 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», на виконання розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 02 січня 2019 року № 2 «Про встановлення граничної 
чисельності працівників районних державних адміністрацій»: 

1. Ліквідувати відділ з питань надання адміністративних послуг районної 
державної адміністрації. 

2. Скоротити посади: 
начальник відділу з питань надання адміністративних послуг районної 

державної адміністрації - 1 одиниця; 
адміністратор відділу з питань надання адміністративних послуг районної 

державної адміністрації - 4 одиниці; 
державний реєстратор відділу з питань надання адміністративних послуг 

районної державної адміністрації - 1 одиниця; 
3. Ввести посаду: 
державний реєстратор районної державної адміністрації - 1 одиниця. 
4. Затвердити перелік та граничну чисельність структурних підрозділів 

Миргородської районної державної адміністрації (додається). 
5. Відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату 

районної державної адміністрації (Приймачук Л.І.) попередити працівників 
структурних підрозділів районної державної адміністрації, посади яких 
скорочуються, про можливе наступне вивільнення у зв’язку зі скороченням 
посад (список додається). 

6. 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. 



7. Начальнику управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації (Горобець Л.І.):  

7.1. Подати на затвердження штатний розпис очолюваного структурного 
підрозділу.  

7.2. У місячний термін, після затвердження штатного розпису, привести 
посадові інструкції працівників у відповідність до чинного законодавства. 
 
 
 
         Голова 
районної державної 
     адміністрації                                                                        Ю.КОВАЛЕНКО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови 
районної державної  
адміністрації  
01.02.2019  №  25 

 
 
 

Перелік та гранична чисельність структурних підрозділів  
Миргородської районної державної адміністрації  

 
1. Апарат районної державної адміністрації  - 19 
2. Управління соціального захисту населення  - 28,5 
3. Фінансове управління - 8,5 
4. Відділ агропромислового розвитку - 3 
5. Відділ освіти - 3 
6. Відділ культури і архіву - 3 
7. Сектор економічного розвитку і торгівлі  - 3 
8. Сектор містобудування, архітектури та з питань 

цивільного захисту 
- 2 

9. Сектор інфраструктури, житлово-комунального 
господарства та будівництва 

- 2 

10. Служба у справах дітей  - 2 
11. Державний реєстратор районної державної 

адміністрації 
- 1 

 Всього: - 75 
 
 
 
 
Керівник апарату  
райдержадміністрації                                                           В.М.Хоменко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток до пункту 5 
розпорядження голови  
райдержадміністрації 
01.02.2019  №  25 

 
Список 

працівників структурних підрозділів райдержадміністрації, 
які попереджаються про можливе наступне вивільнення 

у зв’язку з скороченням посад 
 
№ 
пп 

Прізвище ім’я по 
батькові 

Посада Підпис і дата 
ознайомлення 

1. Петленко  
Любов 
Володимирівна 

начальник відділу з питань надання 
адміністративних послуг 
райдержадміністрації  

 

2. Самохін  
Олександр 
Михайлович 

адміністратор відділу з питань 
надання адміністративних послуг 
райдержадміністрації 

 

3.  Шабатько 
Юрій 
Анатолійович 

адміністратор відділу з питань 
надання адміністративних послуг 
райдержадміністрації 

 

4. Широка  
Валентина 
Михайлівна 

адміністратор відділу з питань 
надання адміністративних послуг 
райдержадміністрації 

 

5. Перепелиця 
Світлана 
Василівна 

державний реєстратор відділу з 
питань надання адміністративних 
послуг райдержадміністрації 

 

 
 
 
 
Керівник апарату 
райдержадміністрації                                                          В.М.Хоменко  
 
 
 
 


