
  
 
 
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 
17.04.2019                                                                                              № 77 
 
 
Про зняття  з  контролю деяких 
розпоряджень голови районної  
державної адміністрації 
 
 

У зв'язку із виконанням завдань, визначених розпорядженнями голови 
райдержадміністрації, закінченням термінів дії та втратою актуальності зняти з 
контролю розпорядження голови райдержадміністрації: 
15.06.2015 № 106 «Про проведення (забезпечення) мобілізації людських і 

транспортних ресурсів на території району»; 
15.12.2017 № 321 «Про розроблення детального плану території»; 
06.03.2017 № 41 «Про проведення оцінки корупційних ризиків в 

районній державній адміністрації»; 
06.03.2017 № 43 «Про виконання Програми по проведенню 

першочергових заходів щодо збагачення та розвитку 
культури і духовності Миргородщини на 2016-2020 
роки за 2016 рік»; 

14.04.2017 № 89 «Про План робіт з будівництва, реконструкції, ремонту 
та утримання доріг загального користування, доріг та 
вулиць комунальної власності в населених пунктах 
Миргородського району на 2017 рік»; 

02.06.2017 № 122 «Про підсумки проходження опалювального сезону 
2016/2017 років та завдання з підготовки житлово-
комунального господарства до роботи в осінньо-
зимовий період 2017/2018 років»; 

30.10.2017 № 263 «Про стан виконання розпорядчих актів та доручень 
Президента України та Кабінету Міністрів України, 
центральних органів виконавчої влади, голів обласної 
та районної державних адміністрацій за підсумками 9 
місяців 2017 року»; 

30.10.2017 № 264 «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 9 
місяців 2017 року»;  

09.11.2017 № 279 «Про організацію заходів повʼязаних з підготовкою та 
проведенням приписки юнаків 2001 року  народження  
до призовної дільниці Миргородського об’єднаного 
міського військового комісаріату»; 
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14.11.2017 № 280 «Про розроблення детального плану території»; 
12.12.2017 № 314 «Про посилення на території району охорони хвойних 

насаджень від незаконного вирубування у 
передноворічний період 2018 року»; 

17.01.2018 № 8 «Про проект Програми зайнятості населення 
Миргородського району на 2018-2020 роки»; 

22.01.2018 № 25 «Про створення комісії по проведенню перевірки 
дотримання належних умов проживання громадян 
похилого віку та осіб з інвалідністю у відділеннях 
стаціонарного догляду смт Комишня та с. Петрівці 
Миргородського районного територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг)»; 

23.01.2018 № 29 «Про стан військового обліку громадян України за 2017 
рік та завдання на 2018 рік по Миргородському 
району»; 

30.01.2018 № 40 «Про стан виконання розпорядчих актів та доручень 
Президента України та Кабінету Міністрів України, 
центральних органів виконавчої влади, голів обласної 
та районної державних адміністрацій за підсумками 
2017 року»; 

30.01.2018 № 41 «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2017 
рік»; 

01.02.2018 № 44 «Про План основних заходів цивільного захисту 
Миргородської районної ланки територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного 
захисту на 2018 рік»; 

02.02.2018 № 46 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Національної стратегії з оздоровчої рухової активності 
в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – 
здоровий спосіб життя – здорова нація» на 2018 рік в 
районі»; 

19.02.2018 № 64 «Про організацію та проведення чергового призову 
громадян України на строкову військову службу у 
квітні-травні 2018 року»; 

22.02.2018 № 75 «Про підсумки економічного і соціального розвитку та 
виконання бюджету району за 2017 рік»; 

27.02.2018 № 80 «Про підсумки роботи агропромислового комплексу 
району за 2017 рік»; 

27.02.2018 № 81 «Про виконання Програми по проведенню 
першочергових заходів щодо збагачення та розвитку 
культури і  духовності  Миргородщини  на  2016-2020  
роки за 2017 рік»; 

01.03.2018 № 83 «Про проведення у 2018 році першого туру щорічного 
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний 
службовець» в райдержадміністрації»; 
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07.03.2018 № 90 «Про формування цивільного захисту Миргородської 
районної ланки територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту Полтавської 
області»; 

23.03.2018 № 122 «Про проведення оцінки корупційних ризиків в 
районній державній адміністрації»; 

26.03.2018 № 131 «Про організацію та проведення в районі 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» (« Джура»)»; 

17.04.2018 № 154 «Про стан військового обліку транспортних засобів і 
техніки національної економіки України в органах 
місцевого самоврядування, організаціях та 
підприємствах району»; 

03.05.2018 № 169 «Про організацію і проведення оздоровлення та 
відпочинку дітей у 2018 році»; 

07.05.2018 № 183 «Про підсумки роботи із зверненнями громадян за І 
квартал 2018 року»; 

14.05.2018 № 207 «Про план заходів щодо запобігання корупції в 
райдержадміністрації на 2018 рік»; 

25.05.2018  № 215 «Про підсумки економічного і соціального розвитку та 
виконання бюджету району за І квартал 2018 року»; 

25.05.2018 № 216 «Про підсумки проходження опалювального сезону 
2017/2018 років та завдання з підготовки житлово-
комунального господарства до роботи в осінньо-
зимовий період 2018/2019 років»; 

02.07.2018 № 262 «Про організацію та проведення чергового призову 
громадян України на строкову військову службу у 
жовтні-листопаді 2018 року»; 

02.07.2018 № 263 «Про забезпечення охорони від пожеж об’єктів 
сільськогосподарського виробництва району при 
збиранні врожаю зернових культур та заготівлі грубих 
кормів у липні – серпні 2018 року»; 

03.07.2018 № 266 «Про створення комісії з визначення обставин 
зарахування споруди цивільного захисту до обліку 
захисних споруд цивільного захисту протирадіаційного 
укриття»; 

06.07.2018 № 268 «Про створення конкурсного комітету з визначення 
підприємства (організації) для здійснення функцій 
робочого органу при проведенні конкурсу з визначення 
пасажирських перевізників на приміських  автобусних 
маршрутах загального користування, що не виходять за 
межі території Миргородського району»; 

23.07.2018 № 276 «Про створення комісії по перевірці стану готовності 
відділень стаціонарного догляду смт Комишня та         
с. Петрівці,         відділення     денного      перебування 
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Миргородського районного територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) до функціонування в осінньо-зимовий період 
2018-2019 років»; 

02.08.2018 № 282 «Про стан роботи із зверненнями громадян за 
підсумками першого півріччя 2018 року»; 

29.08.2018 № 306 «Про виключення протирадіаційного укриття з обліку 
захисних споруд цивільного захисту»; 

30.08.2018 № 308 «Про підсумки економічного і соціального розвитку та 
виконання бюджету району за І півріччя 2018 року»; 

30.08.2018 № 309 «Про стан виконання розпорядчих актів та доручень 
Президента України та Кабінету Міністрів України, 
центральних органів виконавчої влади, голів обласної 
та  районної  державних  адміністрацій   за   підсумками 
 першого півріччя 2018 року»; 

28.09.2018 № 346 «Про виконання Програми по проведенню 
першочергових заходів щодо збагачення та розвитку 
культури і духовності Миргородщини на 2016-2020 
роки за І півріччя 2018 року»; 

08.10.2018 № 351 «Про організацію опалювального сезону 2018-2019 
років у районі»; 

30.10.2018 № 370 «Про стан роботи із зверненнями громадян за 
підсумками 9 місяців 2018 року». 

   
 
 
 
        Голова  
районної державної     
     адміністрації                          Ю.КОВАЛЕНКО 
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