
 
 
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 
22.05.2019                                                                                            № 96 
 
 
Про внесення змін до 
розпорядження голови 
райдержадміністрації від 
30.04.2015 № 83/1 
 
 

Відповідно до статей 6, 13, 23 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», рішення двадцять третьої сесії Полтавської обласної ради 
сьомого скликання від 21 грудня 2018 року «Про внесення змін та доповнень до 
обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення 
населення області на 2013 – 2020 роки, зі змінами» та з метою підвищення 
рівня соціального захисту пільгових категорій населення: 

внести до розпорядження голови райдержадміністрації від 30.04.2015        
№ 83/1 «Про утворення   районної   комісії   з організації  відпочинку  (з  
наданням оздоровчих послуг)  демобілізованим військовослужбовцям, які 
проходили службу в  районах проведення антитерористичної  операції, та 
членам їх сімей» (із змінами) такі зміни: 

1. Назву районної комісії з організації відпочинку (з наданням оздоровчих 
послуг) демобілізованим військовослужбовцям, які проходили службу в 
районах проведення антитерористичної операції, та членам їх сімей викласти в 
такій редакції «районної комісії з проведення санаторно-курортного 
оздоровлення окремих категорій громадян за рахунок коштів обласного 
бюджету». 

2. Затвердити склад районної комісії з проведення санаторно-курортного 
оздоровлення окремих категорій громадян за рахунок коштів обласного 
бюджету в новій редакції (додається). 

 
 
 

         Голова  
районної державної  
     адміністрації                          Ю. КОВАЛЕНКО 

 
 
 



 
 

             Додаток  
до розпорядження                      
голови районної  
державної адміністрації 

                                                                                               30.04.2015  № 83/1 ( у         
                                                                                               редакції розпорядження   
                                                                                                22.05.2019 № 96) 
 
 
 

СКЛАД 
районної комісії з проведення санаторно-курортного оздоровлення окремих 

категорій громадян за рахунок коштів обласного бюджету 
 
 

Фесенко 
Віктор Анатолійович 

- перший заступник голови райдержадміністрації, 
голова комісії  

Горобець 
Людмила Іванівна   

- начальник управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації, заступник 
голови комісії 

Магльована 
Світлана Василівна   

- провідний фахівець фахівець із соціальної роботи  
районного центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, секретар комісії (за згодою) 

   
Члени комісії: 

Синяговська 
Марина Борисівна 

- начальник фінансового управління 
райдержадміністрації  

Ушаков  
Олег Анатолійович   

- головний спеціаліст - юрисконсульт апарату 
райдержадміністрації 

Павленко 
Лілія Петрівна 
 

- директор комунального некомерційного 
підприємства «Миргородський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Миргородської 
районної ради (за згодою) 

Міщенко 
Наталія Віталіївна 

- директор  районного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) 

Бабенко  
Олександр Васильович 

- 
   

військовий комісар Миргородського об’єднаного  
міського військового комісаріату (за згодою) 

 
 
 
Керівник апарату  
райдержадміністрації                                                          В.М.Хоменко  


