
 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

06.04.2020                                     м. Миргород                                        № 83   

 

 

Про внесення змін до 

розпорядження голови 

райдержадміністрації від 

25.11.2019 № 202 «Про 

оптимізацію структури 

апарату районної 

державної адміністрації» 

 

 

Відповідно до статей 5, 6, 41, 44, 47 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» та з метою оптимізації структури апарату районної 

державної адміністрації внести зміни до розпорядження голови 

райдержадміністрації від 25.11.2019 № 202 «Про оптимізацію структури 

апарату районної державної адміністрації»: 

1. Скоротити посаду: 

перший заступник голови районної державної адміністрації – 1 одиниця 

(вакансія). 

2. Ввести посаду: 

заступник голови районної державної адміністрації – 1 одиниця.  

3. Затвердити структуру апарату районної державної адміністрації, 

перелік посад та граничну чисельність структурних підрозділів апарату 

Миргородської районної державної адміністрації у новій редакції (додаються). 

4. Відділу управління персоналом, організаційної та інформаційної 

діяльності апарату районної державної адміністрації (Приймачук Л.І.), сектору 

фінансово - господарського забезпечення апарату районної державної 

адміністрації (Дрогваль Ю.О.) внести зміни до штатного розпису апарату 

районної державної адміністрації та затвердити його в установленому порядку. 

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 31.01.2020 № 22 «Про затвердження структури 

апарату районної державної адміністрації». 

 

 

 

 

Голова                                                                                               Вікторія ЄМЕЦЬ 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

Розпорядження голови 

Миргородської районної 

державної адміністрації 

06.04.2020  № 83   

 

 

 

Структура апарату районної державної адміністрації 

 

 

1. Голова районної державної адміністрації 1 

2. Заступник голови районної державної адміністрації 1 

3. Керівник апарату районної державної адміністрації 1 

4. Відділ управління персоналом, організаційної та 

інформаційної діяльності  

 

 начальник відділу 1 

 головний спеціаліст 2 

5. Сектор документообігу та контролю  

 завідувач сектору 1 

 головний спеціаліст 1 

6. Сектор фінансово-господарського забезпечення  

 завідувач сектору 1 

 головний спеціаліст 1 

7. Відділ ведення Державного реєстру виборців   

 начальник відділу 1 

 головний спеціаліст 1 

8. Головний спеціаліст-юрисконсульт 1 

9. Головний спеціаліст  1 

 Разом 14 

 

 

 

 

Керівник апарату                                                                   Віталій ХОМЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

Розпорядження голови 

Миргородської районної 

державної адміністрації 

25.11.2019  № 202 

(у редакції розпорядження  

від 06.04.2020 № 83) 

 

 

 

ПЕРЕЛІК  

посад та гранична чисельність структурних підрозділів  

апарату Миргородської районної державної адміністрації 

 

 

1. Голова районної державної адміністрації 1 

2. Заступник голови районної державної адміністрації 1 

3. Керівник апарату районної державної адміністрації 1 

4. Відділ управління персоналом, організаційної та інформаційної 

діяльності апарату районної державної адміністрації 

3 

5. Сектор документообігу та контролю апарату районної державної 

адміністрації 

2 

6. Сектор фінансово-господарського забезпечення апарату районної 

державної адміністрації 

2 

7. Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної 

державної адміністрації 

2 

8. Головний спеціаліст-юрисконсульт апарату районної державної 

адміністрації 

1 

9. Головний спеціаліст апарату районної державної адміністрації 1 

 Всього 14 

 

 

 

 

Керівник апарату                                                          Віталій ХОМЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 


