
 
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 
15.04.2019                                                                                           № 72 
 
 
Про внесення змін до складу   
комісій та інших дорадчих              
органів райдержадміністрації 
 
 

Відповідно до статей 2, 13, 16, 39, 41 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації» та в  зв’язку із кадровими змінами: 

1. Вивести Данилевського Сергія Миколайовича та ввести Горобець 
Людмилу Іванівну, начальника управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації, до складу: 

районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із 
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 
соціальних виплат, затвердженої розпорядженням голови районної державної 
адміністрації від 02.12.2009 №  240  (у редакції розпорядження 13.09.2017        
№ 221);  

робочої групи з координації роботи щодо легалізації виплати заробітної 
плати та зайнятості населення, затвердженої розпорядженням голови районної 
державної адміністрації від 22.10.2009 № 212 (у редакції розпорядження 
13.09.2017 № 221);  

районної комісії з питань евакуації, затвердженої розпорядженням голови 
районної державної адміністрації від 10.04.2003 № 109 (у редакції 
розпорядження 13.09.2017 № 221); 

Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп 
населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, 
затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 20.11.2006         
№ 349 (у редакції розпорядження від 13.09.2017 № 212); 

районної робочої групи з моніторингу ситуації по забезпеченню 
функціонування систем теплопостачання, погашення заборгованості за спожиті 
енергоносії, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 
12.01.2009  № 6 (у редакції розпорядження від 13.09.2017 № 212); 

комісії по проведенню безоплатного капітального ремонту власних 
житлових будинків і квартир  осіб, що мають право на таку пільгу, 
затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 16.06.2014       
№ 106  (у редакції розпорядження 13.09.2017 № 221); 

 



 
міжвідомчої координаційної ради з гендерних питань та проблем сім’ї при 

районній державній адміністрації, затвердженої розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 20.03.2007 № 90 (у редакції розпорядження 13.09.2017 
№ 221), затвердивши його заступником голови ради; 

районної комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших 
спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-
видовищних заходів, затвердженої розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 17.06.2008 № 177 (у редакції розпорядження 
13.09.2017 № 221); 

регіональної координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-
інфекції/СНІДу, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 
27.10.2010 № 169 (у редакції розпорядження 13.09.2017 № 221); 

районного оперативного штабу з питань соціального захисту  бездомних 
осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі,   затвердженого 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 25.09.2014  №  169 (у редакції 
розпорядження від 13.09.2017 № 221), затвердивши його заступником голови 
штабу; 

постійно діючої комплексної робочої групи з питань забезпечення 
надійності та безпеки експлуатації об’єктів соціальної інфраструктури, 
затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 09.02.2018       
№ 58. 

 
 
 

         Голова  
районної державної  
     адміністрації                          Ю.КОВАЛЕНКО 

 
 

 
 


