
 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

15.03.2017                                                                                           № 48 

 

 

Про  внесення  змін  до  

розпорядження голови  

райдержадміністрації  

від 20.11.2006 № 349 

 

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

адміністрації» та в  зв’язку з кадровими змінами: 

1. Внести зміни до розпорядження голови райдержадміністрації від 

20.11.2006 № 349 «Про затвердження складу Комітету забезпечення 

доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів 

соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури» (із змінами) 

затвердивши склад Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших 

маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури у новій редакції (додається). 

        2. Визнати таким, що втратив чинність, додаток 5 до розпорядження 

голови райдержадміністрації  від  24.07.2015 № 125 «Про внесення   змін  до  

складу комісій та інших дорадчих органів райдержадміністрації». 

 

 

 

  Голова  

районної державної  

     адміністрації                          Ю.КОВАЛЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови 

Миргородської районної 

державної адміністрації 

                                                                                               20.11.2006 № 349 ( у             

                                                                                               редакції розпорядження     

                                                                                               15.03.2017 № 48)    

 

 

СКЛАД 

Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших 

 маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та  

інженерно-транспортної інфраструктури 

 

Данилевський  

Вадим Іванович 

- перший заступник голови райдержадміністрації, 

голова Комітету 

Завгородній 

Віктор Степанович 

- завідувач сектору містобудування, архітектури  

та з питань цивільного захисту 

райдержадміністрації, заступник голови 

Комітету  

Кваша  

Микола Олексійович  

- голова Миргородської міської спілки ветеранів 

Афганістану, заступник голови Комітету (за 

згодою) 

Огир 

Станіслав Миколайович 

- головний спеціаліст відділу з питань 

обслуговування інвалідів, ветеранів війни та 

праці, з контролю за правильністю призначення 

пенсій управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації, секретар 

Комітету 

 

Члени Комітету: 

Перевай 

Наталія Василівна 

 

- завідувач сектору інфраструктури, житлово-

комунального господарства та будівництва 

райдержадміністрації  

Шевченко 

Ольга Іванівна 

- начальник управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

Синяговська  

Марина Борисівна 

- начальник фінансового управління                                        

райдержадміністрації 

Ушаков  

Олег Анатолійович 

- головний спеціаліст-юрисконсульт апарату 

райдержадміністрації 

Рудченко  

Олег Миколайович 

- начальник відділу освіти райдержадміністрації 

Халдай  

Наталія Василівна 

- начальник відділу культури і архіву 

райдержадміністрації 



Смутко  

Тетяна Михайлівна 

- директор Миргородського районного 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) (за 

згодою) 

Будний   

Ярослав Володимирович 

- головний лікар центральної районної лікарні (за 

згодою) 

Павленко 

Лілія Петрівна 

- головний лікар комунального закладу 

«Миргородський центр первинної медико-

санітарної допомоги» (за згодою) 

Тарануха 

Володимир Миколайович 

- голова районної громадської організації 

«Ветерани Чорнобиля» (за згодою) 

Килимник  

Ельвіда Павлівна 

- голова Миргородської районної організації 

ветеранів України (за згодою) 

Омельченко 

Людмила Іванівна  

- голова Миргородської районної організації 

профспілки працівників освіти і науки України 

(за згодою) 

Ребрик 

Лідія Миколаївна 

 

- голова Миргородської районної організації 

профспілки працівників агропромислового 

комплексу України ( за згодою ) 

Турбаба  

Олег Васильович 

- голова постійної комісії районної ради з питань 

освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної 

політики, спорту та туризму, материнства, 

дитинства, соціального захисту  та зайнятості 

населення (за згодою) 

Бродський  

Євгеній Леонідович 

- голова постійної комісії районної ради з питань 

земельних відносин, агропромислового 

комплексу, використання природних та водних 

ресурсів, екології, соціального розвитку села (за 

згодою) 

Маловічко  

Василь Олексійович 

- член постійної комісії районної ради з питань 

бюджетних та інвестиційних відносин, 

комунальної власності, промисловості, 

комунікацій, транспорту, сприяння малому та 

середньому бізнесу (за згодою) 

 

 

 

Керівник  апарату  

райдержадміністрації                                                                  В.М.Хоменко 

 

 

 

 

                                                         

 


