
 

 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                        РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

06.03.2017                                                                                             № 42 

 

 

Про координаційну раду з питань 

національно-патріотичного 

виховання при районній 

державній адміністрації 

       

 

Відповідно до статей 6,22, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року      

№ 999 «Про затвердження Типового положення про координаційну раду з питань 

національно-патріотичного виховання при місцевій державній адміністрації», 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31.01.2017 року № 66 

"Про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при 

обласній державній адміністрації: 

1. Утворити координаційну раду з питань національно-патріотичного 

виховання при районній державній адміністрації та затвердити її склад 

(додається). 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

районної державної адміністрації Гуржія О.В.  

 

     

 

             Голова 

районної державної 

     адміністрації                                                                           Ю. КОВАЛЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови  

Миргородської районної 

державної адміністрації 

06.03.2017  № 42 

 

 

СКЛАД  

координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання  

при районній державній адміністрації 

 

Гуржій 

Олександр Васильович 

- заступник голови райдержадміністрації, голова 

координаційної ради 

Карбан 

Анатолій Євгенович 

 

- сотник Миргородського полку українського 

козацтва Полтавського коша ім. Міхновського, 

заступник голови координаційної ради  (за 

згодою) 

Дорогань 

Володимир Петрович 

- головний спеціаліст відділу освіти 

райдержадміністрації, секретар координаційної 

ради  

 

Члени координаційної ради: 

Рудченко 

Олег Миколайович 

- начальник відділу освіти райдержадміністрації  

Бруцька  

Лариса Миколаївна 

- методист районного методичного кабінету 

відділу освіти райдержадміністрації (за згодою) 

Горбик                                                                      

Ярина Миколаївна 

- методист районного методичного кабінету 

відділу освіти райдержадміністрації (за згодою) 

Луценко 

Василь Володимирович 

- вчитель з предмету «Захист Вітчизни» 

Трудолюбівської ЗОШ І – ІІІ ступенів (за 

згодою) 

Стукало 

Петро Костянтинович 

- голова районної організації ВФСТ "Колос" АПК 

України (за згодою) 

Чугуй 

Віталій Васильович 

- директор районної станції юних натуралістів (за 

згодою) 

Халдай 

Наталія Василівна 

- начальник відділу культури і архіву 

райдержадміністрації 

Парфеня  

Микола Вікторович 

- заступник голови Миргородської районної ради 

(за згодою)  

Яковенко 

Сергій Миколайович 

- головний спеціаліст апарату 

райдержадміністрації (за згодою) 

Антоненко 

Анатолій Васильович 

- начальник відділення по роботі з персоналом 

Миргородського відділу поліції Головного 

Управління Національної поліції в Полтавській 

області (за згодою) 



Назаренко  

Руслан Володимирович 

- начальник районного відділу Головного 

Управління Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України у Полтавській області (за 

згодою) 

Костенко 

Віктор Віталійович 

- член Миргородського відокремленого 

підрозділу Громадської організації 

«Всеукраїнська спілка учасників АТО, бойових 

дій та миротворчих місій» (за згодою) 

Кудін 

Геннадій Володимирович 

- член Миргородської міської спілки ветеранів 

Афганістану (за згодою) 

Голощепов  

Іван Валентинович  

- офіцер відділення комплектування 

Миргородського об’єднаного        міського 

військового комісаріату (за згодою) 

Полив’яний  

Олексій Кирилович     

- директор комунального підприємства 

«Інформаційний центр Миргородщина» (за 

згодою) 

Молочко 

Наталія Володимирівна 

- начальник Миргородської об’єднаної державної 

податкової інспекції (за згодою) 

Бричов  

Дмитро Олександрович 

 

- начальник Миргородського міжрайонного 

відділення Управління Служби Безпеки України 

в Полтавській області (за згодою) 

Кириченко 

Валентина Семенівна 

- головний інженер державного підприємства 

«Миргородський лісгосп» (за згодою) 

 

 

Керівник апарату 

райдержадміністрації                                                                В.М. Хоменко 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


