
 
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 
05.02.2019                                                                                           № 27 
 
 
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 із кадровими змінами: 

1. Викласти в новій редакції посаду Будного Ярослава Володимировича – 
директор комунального некомерційного підприємства «Миргородська 
центральна районна лікарня» Миргородської районної ради, у складі: 

спеціальної районної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру, затвердженої розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 26.03.2018  № 129; 

місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій Миргородського району, затвердженої розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 30.08.2018 № 312; 

Ради районного розвитку, затвердженої розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 19.11.2018 № 388; 

Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних 
груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації 
від 20.11.2006 № 349 (у редакції розпорядження від 13.09.2017 № 212); 

державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній 
державній адміністрації, затвердженої розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 06.02.2008 № 41 (у редакції розпорядження від 
13.09.2017 № 212); 

районної робочої групи з моніторингу ситуації по забезпеченню 
функціонування систем теплопостачання, погашення заборгованості за 
спожиті енергоносії, затвердженої розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 12.01.2009 № 6 (у редакції розпорядження від 
13.09.2017 № 212); 

районної комісії з питань евакуації, затвердженої розпорядженням голови 
районної державної адміністрації від 10.04.2003 № 109 (у редакції 
розпорядження 13.09.2017 № 221); 



постійно діючої комплексної робочої групи з питань забезпечення 
надійності та безпеки експлуатації об’єктів соціальної інфраструктури, 
затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 
09.02.2018 № 58; 

районного штабу для керівництва та координації аварійно-рятувальних та 
невідкладних робіт з ліквідації можливих надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру місцевого рівня, затвердженої 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 26.03.2018 № 130; 

комісії з питань координації взаємодії суб’єктів соціального супроводу 
сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженої 
розпорядженням голови районної державної адміністрації від 13.08.2015         
№ 147 (у редакції розпорядження 13.09.2017 № 221); 

регіональної координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-
інфекції/СНІДу, затвердженої розпорядженням голови районної державної 
адміністрації від 27.10.2010 № 169 (у редакції розпорядження 13.09.2017         
№ 221); 

районного оперативного штабу з питань соціального захисту  бездомних 
осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі,   затвердженої 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 25.09.2014  №  169 (у 
редакції розпорядження від 13.09.2017 № 212); 

районного координаційного центру з вирішення питань соціального 
супроводу, соціального забезпечення, всіх передбачених чинним 
законодавством України соціальних виплат, допомог, компенсацій та інших 
життєво необхідних завдань щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з 
тимчасовим місцем перебування сімей з Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополя на території Миргородського району, затвердженої 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 28.03.2014  № 65 (у редакції 
розпорядження від 13.09.2017 № 212); 

районної комісії щодо вирішення питань надання військовозобов’язаним 
відстрочки від призову на військову службу під час  мобілізації, затвердженої 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 13.08.2015  № 148                 
(у редакції розпорядження від 13.09.2017 № 212). 

2. Наумової Лариси Павлівни,  заступник директора комунального 
некомерційного підприємства «Миргородська центральна районна лікарня» 
Миргородської районної ради, у складі: 

координаційної ради в справах дітей при райдержадміністрації 
затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 26.01.2009      
№ 19 (у редакції розпорядження від 13.09.2017 № 212); 

комісії по здійсненню контролю за цільовим використанням коштів, 
призначених при народженні дитини, затвердженої розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 27.02.2009 № 56 (у редакції розпорядження від 
13.09.2017 № 212). 

3. Давиденка Сергія Дмитровича, завідувача інфекційним відділенням 
комунального некомерційного підприємства «Миргородська центральна 
районна лікарня» Миргородської районної ради, у складі державної 
надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації, 



затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 06.02.2008     
№ 41 (у редакції розпорядження від 13.09.2017 № 212). 

4.  Загребельної Тетяни Василівни, лікар–фтизіатр, районний фтизіатр 
поліклінічного відділенні для дорослих  комунального некомерційного 
підприємства «Миргородська центральна районна лікарня» Миргородської 
районної ради, у складі спостережної комісії при райдержадміністрації, 
затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 29 .06.2017    
№ 145. 

5. Вивести Тимофієнко Наталію Миколаївну та ввести Святошенко 
Наталію Валентинівну, завідувача  інформаційно-аналітичного відділу 
комунального некомерційного підприємства «Миргородська центральна 
районна лікарня» Миргородської районної ради, у складі  постійно діючої 
комісії з  питань розгляду звернень громадян при райдержадміністрації, 
затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 25.06.2014     
№ 114 (у редакції розпорядження від 13.09.2017 № 212). 

 
 

 
         Голова  
районної державної  
     адміністрації                          Ю.КОВАЛЕНКО 


