
 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

 20.04.2017                                                                                         № 91 

 

 

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 з кадровими змінами: 

1. Вивести Данилевського Вадима Івановича та  ввести Гуржія Олександра 

Васильовича, заступника голови 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 24.07.2015         

№ 125), затвердивши його заступником голови комісії;  

координаційної ради з питань розвитку підприємництва , затвердженої 

розпорядженням голови районної державної адміністрації від 15.07.2005 № 167 

(у редакції розпорядження 24.07.2015 № 125), затвердивши його заступником 

голови координаційної ради; 

ради з питань безпечної життєдіяльності населення району, затвердженої 

розпорядженням голови районної державної адміністрації від 06.04.2007 № 113 

(у редакції розпорядження 24.07.2015 № 125), затвердивши його головою ради; 

Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп 

населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, 

затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 

20.11.2006 № 349 (у редакції розпорядження 15.03.2017 № 48), затвердивши 

його головою Комітету; 

районної постійно діючої комісії  з питань контролю за безхазяйними 

відходами, озелененням, благоустроєм населених пунктів району, затвердженої 

розпорядженням голови районної державної адміністрації від 08.04.2005 № 66 

(у редакції розпорядження 24.07.2015 № 125) (із змінами), затвердивши його 

головою комісії; 

державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній 

адміністрації, затвердженої розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 06.02.2008 № 41 (у редакції розпорядження 24.07.2015 № 125), 

затвердивши його головою комісії; 



районної тристоронньої соціально-економічної ради, затвердженої 

розпорядженням голови районної державної адміністрації від 10.03.2006 № 63 

(у редакції розпорядження 24.07.2015 № 125), затвердивши його співголовою 

ради; 

районної робочої групи з моніторингу ситуації по забезпеченню 

функціонування систем теплопостачання, погашення заборгованості за спожиті 

енергоносії, затвердженої розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 12.01.2009  № 6 (у редакції розпорядження 24.07.2015 № 125), 

затвердивши його керівником робочої групи; 

робочої групи по запобіганню необґрунтованого підвищення цін у районі, 

затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 

12.09.2008 № 241 (у редакції розпорядження 24.07.2015 № 125), затвердивши 

його керівником робочої групи; 

районної комісії з питань законності, правопорядку та профілактики 

злочинності, затвердженої розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 07.06.2005  № 123 (у редакції розпорядження 24.07.2015          

№ 125) (із змінами), затвердивши його головою комісії; 

комітету з управління впровадженням Стратегії соціального партнерства 

ПрАТ «Нафтогазвидобування» з органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування Миргородського району на 2014-2016 роки, затвердженої 

розпорядженням голови районної державної адміністрації від 16.05.2014 № 87 

(у редакції розпорядження 21.12.2015  № 230) (із змінами), затвердивши його 

заступником співголови комітету; 

районної комісії з організації заходів, пов’язаних з проведенням технічної 

інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту), 

затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 

22.06.2009 № 133 (у редакції розпорядження 24.07.2015 № 125), затвердивши 

його головою комісії; 

районної комісії з питань здійснення контролю за збиранням, 

перезатаренням та вивезенням хімічних засобів захисту рослин, затвердженої 

розпорядженням голови районної державної адміністрації від 25.07.2011 № 155 

(у редакції розпорядження 24.07.2015 № 125) (із змінами), затвердивши його 

головою комісії; 

районної комісії з приймання-передачі картотек реєстраційного обліку 

місця проживання/перебування фізичних осіб в Україні (далі – картотеки) від 

суб’єктів господарювання, які надають послуги з утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій, житлово-будівельних кооперативів, сільських, 

селищних рад, підприємств з обслуговування житлового фонду до 

територіального підрозділу УДМС України в Полтавській області, затвердженої 

розпорядженням голови районної державної адміністрації від 21.01.2014 № 12 

(у редакції розпорядження 24.07.2015 № 125), затвердивши його головою 

комісії; 

районної комісії з питань евакуації, затвердженої розпорядженням голови 

районної державної адміністрації від 10.04.2003 № 109 (у редакції 

розпорядження 24.07.2015 № 125), затвердивши його головою комісії; 



районної координаційної ради з питань забезпечення підготовки житлово-

комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період, 

затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 

26.05.2014 № 95 (у редакції розпорядження 24.07.2015 № 125), затвердивши 

його головою координаційної ради; 

міжвідомчої координаційно - методичної ради з правової  освіти  населення 

при районній державній адміністрації, затвердженої розпорядженням голови 

районної державної адміністрації від 27.06.2014  №  117 (у редакції 

розпорядження 24.07.2015 № 125) (із змінами), затвердивши його головою 

ради; 

конкурсної комісії по проведенню конкурсу на заміщення вакантних 

посад в райдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови районної 

державної адміністрації від 14.07.2014  №  129 (у редакції розпорядження 

24.07.2015 № 125), затвердивши його головою комісії; 

комісії по перегляду нормативно-правових актів на їх відповідність 

чинному  законодавству  України, затвердженої розпорядженням голови 

районної державної адміністрації від 23.01.2008  №  25 (у редакції 

розпорядження 24.07.2015 № 125) (із змінами), затвердивши його головою 

комісії; 

комісії з визначення та відшкодування збитків власникам   землі  та 

землекористувачам, затвердженої розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 08.10.2014  №  184 (у редакції розпорядження 24.07.2015         

№ 125) (із змінами) , затвердивши його головою комісії; 

районної  комісії з обстеження водних об’єктів та їх гідротехнічних 

споруд, затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації 

від 19.05.2015  № 96 (у редакції розпорядження 24.07.2015 № 125) (із змінами), 

затвердивши його головою комісії; 

комісії по проведенню безоплатного капітального ремонту власних 

житлових будинків і квартир  осіб, що мають право на таку пільгу, 

затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 

16.06.2014  № 106 (у редакції розпорядження 24.07.2015 № 125), затвердивши 

його головою комісії; 

районної комісії з обстеження земель, тимчасово виведених з активного 

сільськогосподарського обробітку,  затвердженої розпорядженням голови 

районної державної адміністрації від 12.12.2014  № 227 (у редакції 

розпорядження 24.07.2015 № 125) (із змінами), затвердивши його головою 

комісії; 

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, затвердженої 

розпорядженням голови районної державної адміністрації від 28.03.2014  № 65 

(у редакції розпорядження 24.07.2015 № 125), затвердивши його головою 

координаційного центру; 



дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ Миргородської 

райдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови районної 

державної адміністрації від 09.06.2016 № 117; 

районної комісії  з  питань передачі в оренду нерозподілених 

(невитребуваних) земельних ділянок, затвердженої розпорядженням голови 

районної державної адміністрації від 15.06.2016  № 127, затвердивши його 

головою комісії; 

комісії із визначення стану захисних споруд цивільного захисту,  

затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 

20.12. 2016  № 277; 

робочої групи по розробці Стратегії соціального партнерства ПрАТ 

«Нафтогазвидобування» з органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування Миргородського району на 2017 рік, затвердженої 

розпорядженням голови районної державної адміністрації від 08.02.2017 № 25, 

затвердивши його головою робочої групи; 

комісії з питань роботи із службовою інформацією в апараті 

Миргородської районної державної адміністрації, затвердженої 

розпорядженням голови районної державної адміністрації від 23.03.2017  № 60, 

затвердивши його головою комісії; 

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 23.03.2017  № 62, затвердивши його головою комісії. 

2. Затвердити Гуржія Олександра Васильовича, заступника голови 

райдержадміністрації, головою конкурсної комісії, Хоменка Віталія 

Миколайовича, керівника апарату райдержадміністрації, заступником голови 

конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби в районній 

державній адміністрації, затвердженої розпорядженням голови районної 

державної адміністрації від 30.01.2017№ 12. 

3. Вивести Кохтюка Максима Вікторовича, виконуючого обов’язки 

начальника управління Держгеокадастру у Миргородському районі 

Полтавської області  зі складу: 

районної постійно діючої комісії  з питань контролю за безхазяйними 

відходами, озелененням, благоустроєм населених пунктів району, затвердженої 

розпорядженням голови райдержадміністрації від 08.04.2005 № 66 (у редакції 

розпорядження 24.07.2015 № 125) (із змінами); 

архітектурно-містобудівної ради при секторі містобудування та 

архітектури райдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови 

райдержадміністрації від 18.02.2014 № 39 (у редакції розпорядження 24.07.2015 

№ 125) (із змінами); 

постійно діючої комісії з  питань розгляду звернень громадян при 

райдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови 

райдержадміністрації від 25.06.2014 № 114 (у редакції розпорядження 

24.07.2015 № 125) (із змінами) ; 

комісії з визначення та відшкодування збитків  власникам   землі  та 



землекористувачам, затвердженої розпорядженням голови 

райдержадміністрації від 08.10.2014  №  184 (у редакції розпорядження 

24.07.2015 № 125) (із змінами); 

районної  комісії з обстеження водних об’єктів та їх гідротехнічних 

споруд, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 

19.05.2015  № 96 (у редакції розпорядження 24.07.2015 № 125) (із змінами); 

районної комісії з обстеження земель, тимчасово виведених з активного 

сільськогосподарського обробітку, затвердженої розпорядженням голови 

райдержадміністрації від 12.12.2014  № 227 (у редакції розпорядження 

24.07.2015 № 125) (із змінами); 

районної комісії  з  питань передачі в оренду нерозподілених 

(невитребуваних) земельних ділянок, затвердженої розпорядженням голови 

районної державної адміністрації від 15.06.2016  № 127; 

4. Вивести Овчаренка Василя Сергійовича та ввести Реку Володимира 

Андрійовича, начальника Миргородського відділу поліції Головного 

Управління Національної поліції в Полтавській області (за згодою) до складу: 

комісії з питань захисту прав дитини при райдержадміністрації, 

затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 14.11.2008       

№ 290  (у редакції розпорядження 24.07.2015 № 12) (із змінами); 

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 24.07.2015 

№ 125) (із змінами); 

комісії з питань координації взаємодії суб’єктів соціального супроводу 

сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого 

розпорядженням голови райдержадміністрації від 13.08.2015 № 147 (із 

змінами); 

районної комісії з питань законності, правопорядку та профілактики 

злочинності, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 

07.06.2005  № 123 (у редакції розпорядження 24.07.2015 № 125) (із змінами); 

районної комісії з питань здійснення контролю за збиранням, 

перезатаренням та вивезенням хімічних засобів захисту рослин, затвердженої 

розпорядженням голови райдержадміністрації від 25.07.2011 № 155 (у редакції  

розпорядження 24.07.2015 № 125) (із змінами); 

районної комісії з питань евакуації, затвердженої розпорядженням голови 

райдержадміністрації від 10.04.2003 № 109 (у редакції розпорядження 

24.07.2015 № 125) (із змінами); 

регіональної координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 

27.10.2010 № 169 (у редакції розпорядження 24.07.2015 № 125) (із змінами); 

координаційної ради в справах дітей при райдержадміністрації, 

затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 26.01.2009       

№ 19 (у редакції розпорядження 24.07.2015 № 125) (із змінами); 

міжвідомчої координаційно - методичної ради з правової  освіти  населення 

при районній державній адміністрації, затвердженої розпорядженням голови 



райдержадміністрації від 27.06.2014  №  117 (у редакції розпорядження 

24.07.2015 № 125) (із змінами); 

районного штабу з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням 

громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та 

районів проведення антитерористичної операції в Миргородський район, 

затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 01.08.2014      

№  145   (у редакції розпорядження 24.07.2015 № 125) (із змінами); 

комісії з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим чи 

внутрішньо переміщеним особам, затвердженої розпорядженням голови 

райдержадміністрації від 14.11.2014  №  203 (у редакції розпорядження 

24.07.2015 № 125) (із змінами). 

5. Викласти в новій редакції посаду Приймачук Лілії Іванівни -  начальник 

відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату районної 

державної адміністрації, в складі: 

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 24.07.2015 

№ 125); 

конкурсної комісії по проведенню конкурсу на заміщення вакантних посад 

в райдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови 

райдержадміністрації від 14.07.2014  №  129 (у редакції розпорядження 

24.07.2015 № 125); 

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, затвердженої 

розпорядженням голови райдержадміністрації від 28.03.2014  № 65 (у редакції 

розпорядження 24.07.2015 № 125). 

6. Включити Турбабу Олега Васильовича, директора Великосорочинської 

санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів, голову постійної комісії районної 

ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту 

та туризму, материнства, дитинства, соціального захисту  та зайнятості 

населення (за згодою) до складу регіональної координаційної ради з питань 

протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, затвердженої розпорядженням 

голови райдержадміністрації від 27.10.2010 № 169 (у редакції розпорядження 

24.07.2015 № 125). 

7. Вивести Білецького Анатолія Олександровича зі складу: 

районної постійно діючої комісії  з питань контролю за безхазяйними 

відходами, озелененням, благоустроєм населених пунктів району, затвердженої 

розпорядженням голови районної державної адміністрації від 08.04.2005 № 66 

(у редакції розпорядження 24.07.2015 № 125) (із змінами); 

робочої  групи щодо проведення обстежень об’єктів культурної 

спадщини, затвердженої розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 01.08.2008 № 216 (у редакції розпорядження 24.07.2015           



№ 125) (із змінами); 

архітектурно-містобудівної ради при секторі містобудування та 

архітектури райдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови 

районної державної адміністрації від 18.02.2014 № 39 (у редакції 

розпорядження 24.07.2015 № 125) (із змінами). 

8. Ввести до складу комісії з питань захисту прав дитини при 

райдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови 

райдержадміністрації від 14.11.2008 № 290  (у редакції розпорядження 

24.07.2015 № 12) (із змінами) Ушакова Олега Анатолійовича, головного 

спеціаліста-юрисконсульта апарату райдержадміністрації, Горобець Людмилу 

Іванівну, начальника відділу «Миргородське бюро правової допомоги» 

Лубенського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги (за 

згодою),  Кравченка Івана Кузьмовича, головного спеціаліста служби у справах 

дітей райдержадміністрації, затвердивши його секретарем комісії, Чорноморець 

Людмилу Миколаївну, начальника служби у справах дітей 

райдержадміністрації – затвердити членом комісії. 

9. Ввести Ушакова Олега Анатолійовича, головного спеціаліста-

юрисконсульта апарату райдержадміністрації, до складу координаційної ради в 

справах дітей при райдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови 

райдержадміністрації від 26.01.2009  № 19 (у редакції розпорядження 

24.07.2015 № 125) (із змінами). 

 

 

 

         Голова  

районної державної  

     адміністрації                          Ю.КОВАЛЕНКО 


