
 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

23.09.2020 м. Миргород                   № 196 

 

 

Про внесення змін до 

розпорядження голови  

райдержадміністрації від 

20.08.2020  № 174 

 

 

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

адміністрації»  та у зв’язку із кадровими змінами внести зміни до 

розпорядження голови райдержадміністрації від 20.08.2020 № 174 «Про 

організацію та проведення чергового призову громадян України на строкову 

військову службу у жовтні-грудні 2020 року користування, які не виходять за 

межі Миргородського району Полтавської області»: 

1. Вивести зі складу районної призовної комісії Обрізана В.О. та ввести 

членом комісії:  

Сіряк Д.О.              - лікар-гастроентеролог поліклінічного 

відділення для дорослих КНП 

«Миргородська центральна районна лікарня» 

(за згодою) 

2. Вивести із резервного складу районної призовної комісії Сіряка Д.О. та 

ввести членом комісії: 

Сябрук Н.І. 

 

- лікар-терапевт терапевтичного відділення     

№ 1 КНП «Миргородська центральна 

районна лікарня» (за згодою) 

3. Затвердити військово-лікарську комісію у новому складі: 

Сіряк 

Дмитро Олегович  

 

- лікар-гастроентеролог поліклінічного 

відділення для дорослих КНП 

«Миргородська центральна районна лікарня, 

голова комісії, лікар-терапевт (за згодою)  

Сябрук 

Наталія Ігорівна  

- лікар-терапевт терапевтичного відділення     

№ 1 КНП «Миргородська центральна 

районна лікарня», заступник голови комісії, 

лікар-терапевт (за згодою)   

Свірякіна 

Наталія Іванівна  

 

 

- 

 

 

 

лікар-невропатолог поліклінічного 

відділення для дорослих КНП 

«Миргородська центральна районна лікарня» 

(за згодою) 

 



Устименко 

Наталія Володимирівна 

- лікар-невропатолог, завідуюча 

неврологічним відділенням КНП 

«Миргородська центральна районна лікарня» 

резерв (за згодою) 

Лапіга 

Тетяна Василівна 

- лікар-невропатолог неврологічного 

відділення для дорослих КНП 

«Миргородська центральна районна лікарня» 

резерв (за згодою) 

Ошека  

Олександр Павлович 

 

- лікар-хірург по наданню цілодобової 

екстреної допомоги операційного блоку КНП 

«Миргородська центральна районна лікарня» 

(за згодою) 

Чуприна 

Олексій Володимирович  

- лікар – хірург хірургічного відділення КНП 

«Миргородська центральна районна 

лікарня», резерв (за згодою)   

Дурнаєва  

Світлана Вікторівна 

- лікар – хірург поліклінічного відділення для 

дорослих КНП «Миргородська центральна 

районна лікарня», резерв (за згодою)   

Корпан  

Микола Іванович  

 

- лікар - дерматолог поліклінічного відділення 

для дорослих КНП «Миргородська 

центральна районна лікарня»,  лікар – 

дерматолог (за згодою) 

Єрмаков 

Олександр Іванович 

- лікар - дерматолог поліклінічного відділення 

для дорослих КНП «Миргородська 

центральна районна лікарня»,  резерв (за 

згодою) 

Дишлева  

Ірина Миколаївна 

 

- лікар-офтальмолог поліклінічного відділення 

для дорослих КНП «Миргородська 

центральна районна лікарня»,  лікар – 

офтальмолог (за згодою) 

Глушко  

Микола Іванович  

 

- завідувач по наданню офтальмологічної та 

отоларингологічної допомоги, лікар 

офтальмолог очного відділення КНП 

«Миргородська центральна районна 

лікарня»,  резерв (за згодою) 

Чамата  

Станіслав Михайлович  

 

- лікар - психіатр дільничний поліклінічного 

відділення для дорослих КНП 

«Миргородська центральна районна лікарня» 

лікар – психіатр (за згодою)  

Хавер  

Олександр Анатолійович 

 

- лікар - отоларинголог поліклінічного 

відділення для дорослих КНП 

«Миргородська центральна районна 

лікарня», лікар – ЛОР (за згодою) 

Шубіна  

Алла Володимирівна  

 

 

- 

лікар - отоларинголог поліклінічного 

відділення для дорослих КНП 

«Миргородська центральна районна 

лікарня»,   резерв (за згодою) 



Авраменко 

Наталія Станіславівна 

 

- лікар - стоматолог стоматологічної 

поліклініки КНП «Миргородська центральна 

районна лікарня»,  лікар – стоматолог (за 

згодою) 

Симоненко  

Любов Павлівна 

 

- 

 

 

лікар – стоматолог стоматологічної 

поліклініки КНП «Миргородська центральна 

районна лікарня», резерв (за згодою) 

Зозулін 

Андрій Олегович 

- лікар – стоматолог стоматологічної 

поліклініки КНП «Миргородська центральна 

районна лікарня», резерв (за згодою) 

Котенко 

Людмила Володимирівна 

 

Марченко 

Ніна Миколаївна 

- 

 

 

- 

сестра медична лікувальної фізкультури КНП 

«Миргородська центральна районна 

лікарня», секретар комісії (за згодою) 

сестра медична дільничного 

протитуберкульозного кабінету 

поліклінічного відділення для дорослих КНП 

«Миргородська центральна районна 

лікарня», резерв (за згодою) 
 

Середні медичні 

працівники: 

 

  

Добряк 

Анастасія Юріївна 

 

- сестра медична гастроентерологічного 

кабінету поліклінічного відділення для 

дорослих КНП «Миргородська центральна 

районна лікарня»,  сестра медична (терапевт) 

(за згодою) 

Кольвенко 

Алла Миколаївна 

 

- сестра медична неврологічного кабінету 

поліклінічного відділення для дітей КНП 

«Миргородська центральна районна 

лікарня»,  резерв (за згодою) 

Ранюк  

Людмила  Василівна 

 

- сестра медична офтальмологічного кабінету 

поліклінічного відділення для дорослих КНП 

«Миргородська центральна районна 

лікарня», сестра медична (окуліст) (за 

згодою)  

Яковлюк 

Алла Андріївна 

- сестра медична урологічного кабінету 

поліклінічного відділення для дітей КНП 

«Миргородська центральна районна 

лікарня», резерв  (за згодою) 

П’ятько  

Тетяна Віталіївна 

 

- сестра медична отоларингологічного 

кабінету поліклінічного відділення для 

дорослих КНП «Миргородська центральна 

районна лікарня»,  сестра медична (ЛОР) (за 

згодою) 



Баштова  

Катерина Юріївна 

- сестра медична отоларингологічного 

кабінету поліклінічного відділення для 

дорослих КНП «Миргородської центральна 

районна лікарня», резерв (за згодою) 

Іванова  

Наталія В’ячеславівна 

- сестра медична неврологічного кабінету 

поліклінічного відділення для дорослих КНП 

«Миргородської центральна районна 

лікарня»,  сестра медична (хірург) (за 

згодою) 

 

 

Горячова  

Анастасія Андріївна 

 

 

- 

 

 

сестра медична онкологічного кабінету 

поліклінічного відділення для дорослих КНП 

«Миргородської центральна районна 

лікарня», резерв (за згодою) 

молодший медичний 

персонал (згідно графіку) 

(за згодою)  

  

 

 

 

 

Голова                                                                                       Вікторія ЄМЕЦЬ 

 


