
 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

27.08.2020                                  м. Миргород                                          № 177 

 

 

Про створення робочої групи  

для    контролю   і   перевірки  

виконання карантинних норм  

та епідеміологічних заходів 
 

Відповідно до статей 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні     

адміністрації», на виконання постанови Головного державного санітарного 

лікаря України «Про затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів при наданні послуг з перевезення пасажирів 

автомобільним та залізничним транспортом у період карантину з зв’язку з 

поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19), протоколу селекторної 

наради в режимі відеоконференції з питання «Дотримання карантинних вимог в 

сфері автомобільного транспорту» та з метою забезпечення посилення 

контролю за пасажирськими перевезеннями на території району шляхом 

перевірки транспортних засобів: 

1. Створити робочу групу для контролю і перевірки виконання 

карантинних норм та епідеміологічних заходів на приміських автобусних 

маршрутах загального користування по Миргородському району (далі – робоча 

група) та затвердити її склад (додається). 

2.  Затвердити графік роботи робочої групи (додається). 

3. Членам робочої групи складати довідки про результати проведених 

перевірок (копії актів, протоколів) та надавати щоп’ятниці до 12.00 год. 

Управлінню інфраструктури та цифрової трансформації облдержадміністрації. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови райдержадміністрації Хоменка В.М. 

 

 

 

Голова                                                                                             Вікторія ЄМЕЦЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        ЗАТВЕРДЖЕНО                                                         

                                                                                         Розпорядження голови 

                                                                                         Миргородської районної                 

                                                                                         державної адміністрації 

                                                                                         27.08.2020  № 17732   

 

  

СКЛАД  

робочої групи для контролю і перевірки 

виконання карантинних норм та епідеміологічних заходів  

на приміських автобусних маршрутах загального користування по 

Миргородському району 

 
 

Хоменко 

Віталій Миколайович 

- заступник голови райдержадміністрації, голова 

робочої групи 

   

Завгородній 

Віктор Степанович 

- начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування,    архітектури, 

інфраструктури та цивільного захисту 

райдержадміністрації, секретар робочої групи 

 

Члени робочої групи: 

Гавриленко 

Микола Іванович 

- заступник начальника відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Миргородського 

міськрайонного управління Головного 

управління Держпродспоживслужби у 

Полтавській області (за згодою) 

Лутай 

Юрій Андрійович 

- Лікар загальної гігієни Миргородського 

міжрайонного відокремленого підрозділу 

лабораторних досліджень Державної установи 

«Полтавський обласний лабораторний центр 

МОЗ України» (за згодою) 

Овчаренко 

Сергій Олександрович 

- заступник начальника Миргородського відділу 

поліції Головного Управління Національної 

поліції в Полтавській області (за згодою) 

   

   

 

Начальник відділу житлово-комунального  

господарства, містобудування, архітектури,  

інфраструктури та цивільного захисту 

райдержадміністрації                                                          Віктор ЗАВГОРОДНІЙ 

 


