
       
     
 
 

 
МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

    
09.01.2019                                                                                            №  4  
 
 
Про внесення змін до 
розпорядження голови районної 
державної адміністрації від 
28.12.2018 № 443 
 
 

Відповідно до статей 6, 13, 22 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації: 

 внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації 
від 28.12.2018 № 443 «Про надання дозволу на вчинення правочинів»  
виклавши пункт 1 в такій редакції: 

«1. Надати дозвіл Яценко Лілії Миколаївні, жительці смт Ромодан 
Миргородського району Полтавської області, на придбання житлового будинку, 
в якому вона зареєстрована та проживає разом зі своєю малолітньою дитиною 
Яценком Андрієм Вячеславовичем, 23.10.2013 року народження, та земельної 
ділянки з кадастровим номером 5323255700:30:001:1352 за адресою: вулиця 
Тюлєніна, 3,  смт Ромодан, Миргородський район, Полтавська область.». 

 
 
  
 

            Голова   
районної державної  
       адміністрації                                                               Ю.КОВАЛЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Розпорядження  підготовлено службою у справах дітей райдержадміністрації                                                     
 
Начальник  служби                                                              Л.М.Чорноморець 
                                 
   Погоджено:  
 
Заступник голови 
райдержадміністрації              О.В.Гуржій 
 
Начальник загального відділу 
апарату райдержадміністрації                                                  В.І.Діхтяр 
 
Головний спеціаліст - юрисконсульт 
апарату райдержадміністрації                                                  О.А.Ушаков 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ДОВІДКА 
про погодження проекту розпорядження  «Про внесення змін до розпорядження  
голови районної державної адміністрації від 28.12.2018 № 443» 
 
 Проект розпорядження розроблено службою у справах дітей 
райдержадміністрації  на статей 6, 13, 22 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статей 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», статті 
177 Сімейного кодексу України, статей 1267, 1278 Цивільного кодексу України, 
статті 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і 
безпритульних дітей 
                                                          (підстава для розроблення)    
     та погоджено: 
     без зауважень  
 
Заступник голови 
райдержадміністрації          О.В.Гуржій 
Начальник загального відділу апарату  
райдержадміністрації                                                              В.І.Діхтяр 
Головний спеціаліст - юрисконсульт 
апарату райдержадміністрації                                             О.А.Ушаков 
 
     із зауваженнями (пропозиціями), 
     які враховано  
     ______________________                _________________________________  
                         (посада)                                                           (ініціали та прізвище)  
      із зауваженнями (пропозиціями), 
     які враховано частково  
     _______________________               ________________________________  
                          (посада)                                                          (ініціали та прізвище)  
 
     із зауваженнями (пропозиціями), 
     які не враховано  
     _____________________                     ________________________________  
                         (посада)                                                   (ініціали та прізвище)  
 
      Структурні підрозділи районної держадміністрації, її апарату, інші   органи,   
які   відповідно   до   пункту   ____  Регламенту____________________________                                    
держадміністрації,  затвердженого   розпорядженням голови ________________  
держадміністрації   від   ____________ № ____, вважаються такими, що 
погодили проект без зауважень: 
 
 
Начальник служби  у справах дітей                                        Л.М.Чорноморець  
09 січня 2019 року 
 



 
 
 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
   
     до проекту розпорядження «Про внесення змін до розпорядження  
голови районної державної адміністрації від 28.12.2018 року № 443» 
                                                                               (назва) 
1. Обґрунтування необхідності прийняття  розпорядження.  
      Розпорядження приймається на виконання статей 6, 13, 22 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», статей 17, 18 Закону України «Про 
охорону дитинства», статті 177 Сімейного кодексу України, статті 1267, 1278 
Цивільного кодексу України, статті 12 Закону України «Про основи 
соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей»та діючи в інтересах 
дитини 
2. Мета і шляхи її досягнення  
     Здійснення захисту прав та інтересів малолітніх осіб, які не може самостійно 
здійснювати захист своїх прав та інтересів та з метою влаштування дитини, 
позбавленої батьківського піклування у сімейну форму виховання. 
    3. Правові аспекти: статті 6, 13, 22 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статті 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», стаття 
177 Сімейного кодексу України, статті 1267, 1278 Цивільного кодексу України, 
стаття 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і 
безпритульних дітей» 
4. Фінансово-економічне обґрунтування  
     Фінансування не потребує. 
5. Позиція заінтересованих органів  
     Погоджено без зауважень. 
6. Регіональний аспект  
    Регіональний аспект відсутній. 
7. Громадське обговорення  
     Громадського обговорення не потребує. 
8. Прогноз результатів  
    Надання дозволу на придбання житлового будинку. 
 
 
Начальник служби у справах дітей                              Л.М.Чорноморець 
09 січня 2019 р.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

П Е Р Е Л І К 
на відправку розпорядження голови 

районної державної адміністрації 
 
_______________2019                                                                             № ______ 
Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації 
від 28.12.2018 року № 443  
 

Кому надсилається документ К-ть 
прим. 

1. Відділи апарату райдержадміністрації                   
 

     

Заступники голови райдержадміністрації  
Керівник апарату райдержадміністрації  

Відділ управління персоналом та організаційної роботи  
Загальний відділ  
Відділ фінансово-господарського забезпечення  
Відділ ведення Державного реєстру виборців  

Головний спеціаліст - юрисконсульт  
Головний спеціаліст  
П. Управління, відділи та інші структурні підрозділи 
райдержадміністрації 

 

Відділ агропромислового розвитку    
Сектор  економічного розвитку і торгівлі  

Управління соціального захисту населення  
Фінансове управління  
Сектор містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту  
Відділ з питань надання адміністративних послуг  

Відділ культури і архіву  
Відділ освіти  
Служба у справах дітей  3 
Сектор інфраструктури, житлово-комунального господарства та 
будівництва 

 

Виконавець: прізвище _____________________ підпис___________________ 
назва управління, відділу (територіального підрозділу) ____________________ 
робочий номер телефону: ___________________________________________ 
На:   1    (брошура)    арк.                                            _______________2019 рік 



Здав: __________________________                  Прийняв: ________________ 


	ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

