
 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

13.08.2018                                                                                        № 298 

 

Про упорядкування структури 

райдержадміністрації  

 

Відповідно до статей 5, 6 та 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року 

№ 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої 

влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» (зі 

змінами), від 18 квітня 2012 року № 606 «Про затвердження рекомендаційних 

переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської 

міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних 

адміністрацій» (зі змінами), з метою упорядкування та оптимізації структури 

районної державної адміністрації: 

1. Скоротити у відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації 

посаду головного спеціаліста – 1 одиниця (вакансія). 

2. Ввести у сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації 

посаду головного спеціаліста – 1 одиниця. 

3. Внести зміни до Переліку та граничної чисельності структурних 

підрозділів Миргородської районної державної адміністрації, затвердженого 

розпорядженням голови райдержадміністрації від 06 лютого 2017 року № 20 

«Про перелік та граничну чисельність структурних підрозділів районної 

державної адміністрації», виклавши його в новій редакції (додається). 

4. 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. 

5. Завідувачу сектору економічного розвитку і торгівлі 

райдержадміністрації Рябко Л.М. у місячний термін, після затвердження 

штатного розпису, привести посадові інструкції працівників у відповідність до 

чинного законодавства.  

6. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 розпорядження голови 

райдержадміністрації від 24.04.2018 № 156 «Про упорядкування структури 

райдержадміністрації».  

 

         Голова  

районної державної  

      адміністрації                                                              Ю.КОВАЛЕНКО 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови 

Миргородської районної 

державної адміністрації  

06.02.2017  № 20 (у редакції 

розпорядження 13.08.2018 № 298) 

 

 

Перелік та гранична чисельність структурних підрозділів  

Миргородської районної державної адміністрації  

 

1. Апарат районної державної адміністрації  - 19 

2. Управління соціального захисту населення  - 24,5 

3. Фінансове управління - 8,5 

4. Відділ з питань надання адміністративних послуг - 6 

5. Відділ агропромислового розвитку - 3 

6. Відділ освіти - 3 

7. Відділ культури і архіву - 3 

8. Сектор економічного розвитку і торгівлі  - 3 

9. Сектор містобудування, архітектури та з питань 

цивільного захисту 

- 2 

10. Сектор інфраструктури, житлово-комунального 

господарства та будівництва 

- 2 

11. Служба у справах дітей  - 2 

 Всього: - 76 

 

 

 

Керівник апарату  

райдержадміністрації                                                           В.М.Хоменко  

 

 

 


