
     

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

14.03.2017                                                                                                   № 47 

 

 

Про  впорядкування  використання 

електронної пошти органами влади 

району 

 

 

Відповідно до статей 6, 13, 39 Закону України „Про місцеві  державні 

адміністрації”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 

жовтня 2015 року № 851 „Деякі питання використання доменних імен 

державними органами в українському сегменті Інтернету” (далі — Постанова) 

та з метою забезпечення ефективного використання в районній державній 

адміністрації, її структурних підрозділах, територіальних підрозділах 

центральних органів виконавчої влади й органах місцевого самоврядування 

ресурсів мережі Інтернет та забезпечення належного захисту інформації, яка 

передається під час офіційного листування: 

1. Затвердити перелік структурних підрозділів (посад) Миргородської 

районної державної адміністрації для отримання електронних адрес на 

поштовому сервері adm-pl.gov.ua (додається). 

2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації та 

рекомендувати територіальним підрозділам центральних органів виконавчої 

влади, органам місцевого самоврядування: 

привести власні доменні імена у відповідність з Постановою; 

забезпечити використання посадовими особами підпорядкованих 

підрозділів для здійснення службового листування виключно електронних 

поштових скриньок, розміщених на серверах, які перебувають у доменній зоні 

GOV.UA або .УКР; 

враховувати, що лише фізичні особи та громадські об’єднання мають 

право для електронного листування вільно обирати електронні поштові 

скриньки, незалежно від доменної зони, в якій перебувають поштові сервери; 

відмова прийняти такий електронний лист або надати відповідь на 

електронну поштову скриньку, розміщену на сервері, який не перебуває у 

доменній зоні .GOV.UA або .УКР, є порушенням прав людини. 

3. Рекомендувати територіальним підрозділам центральних органів 

виконавчої влади й органам місцевого самоврядування з метою створення 

єдиної бази даних електронних адрес органів влади району подати в 

письмовому вигляді до загального відділу апарату райдержадміністрації 



актуальні відомості про офіційні електронні поштові адреси, а в разі зміни 

таких повідомляти не пізніше наступного робочого дня. 

4. Відповідальним виконавцям про проведену роботу інформувати 

райдержадміністрацію до 01 квітня 2017 року. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату 

районної державної адміністрації Хоменка В.М. 

  

 

 

         Голова  

районної державної 

     адміністрації                                                                           Ю.КОВАЛЕНКО 

                                                                                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження  голови  

Миргородської районної                                

державної адміністрації 

                                                                                     14 .03.2017   №  47 
 

Перелік  

структурних підрозділів (посад) Миргородської районної державної 

адміністрації для отримання електронних адрес на  

поштовому сервері adm-pl.gov.ua 

 

№ ел.адреса Найменування підрозділу (посади) 

 

1. zagvmyrgrda@adm-pl.gov.ua загальний відділ апарату 

райдержадміністрації 

2. vupormyrgrda@adm-pl.gov.ua відділ управління персоналом та 

організаційної роботи апарату 

райдержадміністрації 

3. vvdrv456@adm-pl.gov.ua відділ ведення Державного реєстру 

виборців апарату 

райдержадміністрації 

4. myrgrda@adm-pl.gov.ua відділ фінансово-господарського 

забезпечення апарату 

райдержадміністрації 

5. urkonmyrgrda@adm-pl.gov.ua головний спеціаліст - юрисконсульт 

апарату райдержадміністрації 

6. mobsekrmyrgrda@adm-pl.gov.ua головний спеціаліст апарату 

райдержадміністрації  

7. fumyrgrda@adm-pl.gov.ua фінансове управління 

райдержадміністрації 

8. vaprmyrgrda@adm-pl.gov.ua відділ агропромислового розвитку 

райдержадміністрації 

9. upsznmyrgrda@adm-pl.gov.ua управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

10. vomyrgrda@adm-pl.gov.ua відділ освіти райдержадміністрації 

11. vkamyrgrda@adm-pl.gov.ua відділ культури і архіву 

райдержадміністрації 

12. ssdmyrgrda@adm-pl.gov.ua служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

13. sigkgmyrgrda@adm-pl.gov.ua сектор інфраструктури, житлово-

комунального господарства та 

будівництва райдержадміністрації 

14. smamyrgrda@adm-pl.gov.ua сектор містобудування та 

архітектури райдержадміністрації 
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15. sertmyrgrda@adm-pl.gov.ua сектор економічного розвитку і 

торгівлі райдержадміністрації 

16. vnapmyrgrda@adm-pl.gov.ua відділ з питань надання 

адміністративних послуг 

райдержадміністрації 
 

 

 

 

Керівник апарату  

райдержадміністрації                                                                    В.М.Хоменко 

mailto:sertmyrgrda@adm-pl.gov.ua
mailto:vnapmyrgrda@adm-pl.gov.ua

