
 
 
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 
16.04.2019                                                                                           № 75 
 
 
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 вивести Гуржія 
Олександра Васильовича зі складу: 

ради з питань культури і духовності при районній державній адміністрації, 
затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 
27.12.2006 № 415  (у редакції розпорядження 13.09.2017 № 221); 

комісії по здійсненню контролю за цільовим використанням коштів, 
призначених при народженні дитини, затвердженої розпорядженням голови 
районної державної адміністрації від 27.02.2009 № 56 (у редакції 
розпорядження 13.09.2017 № 221); 

робочої  групи щодо проведення обстежень об’єктів культурної спадщини, 
затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 
01.08.2008 № 216 (у редакції розпорядження 13.09.2017 № 221); 

комісії з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим чи 
внутрішньо переміщеним особам, затвердженої розпорядженням голови 
районної державної адміністрації від 14.11.2014  №  203 (у редакції 
розпорядження 13.09.2017 № 221); 

спостережної комісії при райдержадміністрації, затвердженої 
розпорядженням голови районної державної адміністрації від 14.11.2014          
№  203 (у редакції розпорядження 13.09.2017 № 221); 

робочої групи для організації роботи з придбання житла для осіб з числа 
дітей-сиріт за рахунок державних коштів, затвердженої розпорядженням голови 
районної державної адміністрації 24.07.2018  № 278;  

ради по опіці та піклуванню при райдержадміністрації, затвердженої 
розпорядженням голови районної державної адміністрації 05.02.2019 № 28; 

Комітету з управління впровадженням Стратегічного плану соціального 
партнерства ПрАТ «Нафтогазвидобування» з органами виконавчої влади та 
місцевого самоврядування Миргородського району на 2019 рік, затвердженої 
розпорядженням голови районної державної адміністрації 14.03.2019 № 50; 
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комісії з питань роботи із службовою інформацією в апараті 

Миргородської районної державної адміністрації, затвердженої 
розпорядженням голови районної державної адміністрації від 12.11.2018           
№ 381; 

комісії з питань проведення перевірки наявності документів з грифом «Для 
службового користування» в апараті Миргородської районної державної 
адміністрації, затвердженої розпорядженням голови районної державної 
адміністрації від 12.11.2018  № 383; 

районного штабу з проведення І (районного) етапу Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), затвердженої 
розпорядженням голови районної державної адміністрації від 19.11.2018           
№  392; 

комісії з питань захисту прав дитини при райдержадміністрації,  
затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 
14.11.2008 № 290 (у редакції розпорядження 13.09.2017 № 221);  

координаційної ради в справах дітей при райдержадміністрації, 
затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 
26.01.2009 № 19 (у редакції розпорядження 13.09.2017 № 221);  

постійно діючої комісії з  питань розгляду звернень громадян при 
райдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 25.06.2014 № 114 (у редакції розпорядження 
13.09.2017 № 221); 

комісії з питань координації взаємодії суб’єктів соціального супроводу 
сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженої 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 13.08.2015 № 147 (у редакції 
розпорядження 13.09.2017 № 221); 

районної комісії з питань надання матеріальної допомоги за рахунок 
коштів районного бюджету, затвердженої розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 11.03.2013 № 53 (у редакції розпорядження 13.09.2017 
№ 221); 

комісії з питань надання державної соціальної допомоги  
малозабезпеченим сім’ям, призначення житлових субсидій та надання пільг на 
житлово-комунальні послуги за фактичним місцем проживання, затвердженої 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 09.08.2011 № 161  (у редакції 
розпорядження 13.09.2017 № 221); 

районної комісії з розгляду питань соціального обслуговування та надання 
соціальних послуг районним територіальним центром, затвердженої 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 11.04.2012 № 72 (у редакції 
розпорядження 13.09.2017 № 221); 

районного   координаційного  комітету сприяння зайнятості населення, 
затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 27.06.2014       
№  118 (у редакції розпорядження 13.09.2017 № 221); 

спеціальної комісії для вжиття заходів щодо запобігання різкому 
зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників, затвердженої 
розпорядженням голови районної державної адміністрації від 25.09.2014          
№  167 (у редакції розпорядження 13.09.2017 № 221); 
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робочої групи з опрацювання документів про заробітну плату  працівників 

за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, затвердженої розпорядженням 
голови райдержадміністрації від 18.12.2012 № 265 (у редакції розпорядження 
від 13.09.2017 № 221); 

районної комісії з питань надання матеріальної допомоги особам з 
обмеженими фізичними можливостями за рахунок коштів районного бюджету,  
затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 04.03.2015      
№ 41 (у редакції розпорядження 13.09.2017 № 221); 

районної комісії з організації відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) 
демобілізованим військовослужбовцям, які проходили службу в районах 
проведення антитерористичної операції, та членам їх сімей,  затвердженої 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 30.04.2015  № 83/1 (у редакції 
розпорядження від 13.09.2017 № 221); 

районного координаційного центру з вирішення питань соціального 
супроводу, соціального забезпечення, всіх передбачених чинним 
законодавством України соціальних виплат, допомог, компенсацій та інших 
життєво необхідних завдань щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з 
тимчасовим місцем перебування сімей з Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополя на території Миргородського району, затвердженого 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 28.03.2014  № 65 (у редакції 
розпорядження від 13.09.2017 № 221); 

робочої групи з вирішення питань щодо здійснення заходів із соціальної та 
професійної адаптації учасників антитерористичної операції, затвердженої 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 01.09.2015  № 158  (у редакції 
розпорядження від 13.09.2017 № 221); 

робочої групи по розробці заходів щодо сприяння створення нових 
робочих місць в розрізі сільських, селищних рад району, затвердженої 
розпорядженням голови районної державної адміністрації від 10.08.2016          
№  166 (у редакції розпорядження 13.09.2017 № 221); 

комісії з  питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам, затвердженої розпорядженням голови районної 
державної адміністрації від 22.06.2016  № 128 (у редакції розпорядження 
13.09.2017 № 221; 

районної комісії щодо вирішення питань надання військовозобов’язаним 
відстрочки від призову на військову службу під час  мобілізації, затвердженої 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 13.08.2015  № 148  (у редакції 
розпорядження від 13.09.2017 № 221); 

районної міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації 
рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 
законодавства в частині мінімальної заробітної плати, затвердженої 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 15.02.2017 № 32; 

комісії з розгляду заяв щодо забезпечення житлом сімей загиблих 
військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, а також 
інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній 
операції, та потребують поліпшення житлових умов, внутрішньо переміщених 
осіб,  які  захищали   незалежність,   суверенітет   та  територіальну  цілісність  
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України, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 
31.01.2019 № 24; 

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);  

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); 

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). 

 
 
 

         Голова  
районної державної  
     адміністрації                          Ю.КОВАЛЕНКО 

 
 

 
 


