
  

 

 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 30.08.2018                                                                                                  № 312 

 

 

Про  місцеву комісію  з  питань  

техногенно-екологічної безпеки  

і       надзвичайних       ситуацій  

Миргородського району 

 
        

Відповідно до статей 6, 19 Кодексу цивільного захисту України, статей 6, 

25, 39, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Типового 

положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 409 (зі змінами), розпорядження 

голови Полтавської обласної державної адміністрації від 04.07.2018 року № 576 

«Про регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій Полтавської області»:  

1.Утворити  місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій Миргородського району та затвердити її посадовий 

склад (додається). 

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 23.09.2015 № 167 ( у редакції розпорядження від 

13.09.2017 № 221) «Про районну комісію з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій» (зі змінами). 

 

 

 

 

          Голова 

районної державної 

      адміністрації                                                                 Ю. КОВАЛЕНКО 

         
 

                   

 

                 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

    Розпорядження голови  

 Миргородської районної   

                                                                                          державної адміністрації                 

                                                                                30.08.2018  №  312   

 

 

 

 

ПОСАДОВИЙ   СКЛАД 

місцевої комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій Миргородського району 

 

 

Голова райдержадміністрації – голова комісії 

Перший заступник голови райдержадміністрації – перший заступник 

голови комісії 

Начальник Миргородського районного відділу Головного Управління 

Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області – 

заступник голови комісії (за згодою) 

Провідний інспектор сектору містобудування, архітектури та з питань 

цивільного захисту райдержадміністрації – секретар комісії 

 

Члени комісії: 

Начальник відділу освіти райдержадміністрації 

Начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації  

Начальник управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації 

Завідувач сектору економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації 

Завідувач сектору містобудування, архітектури та з питань цивільного 

захисту райдержадміністрації  

Завідувач сектору інфраструктури, житлово-комунального господарства та 

будівництва райдержадміністрації 

        Начальник фінансового управління райдержадміністрації 

Директор  районного територіального центру соціального обслуговування 

(населення соціальних послуг) (за згодою) 

Начальник Миргородського відділу поліції Головного Управління 

Національної поліції в Полтавській області (за згодою) 

   Директор державного  підприємства «Миргородське лісове господарство»  

(за згодою) 

        Головний лікар Миргородської центральної районної лікарні (за згодою) 

Директор комунального некомерційного підприємства «Миргородський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Миргородської районної ради 

(за згодою)     

 

 



 

 

  

Завідувач Миргородського міжрайонного відокремленого підрозділу 

лабораторних досліджень Державної установи «Полтавський обласний 

лабораторний центр МОЗ України» (за згодою) 

Начальник Миргородського міськрайонного управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Полтавській області (за згодою) 

Начальник філії «Миргородський райавтодор» ДП «Полтавський 

облавтодор» (за згодою) 

Голова Громадської ради  при Миргородській районній державній 

адміністрації (за згодою) 

 

 

 

 

Завідувач сектору містобудування,  

архітектури та з питань цивільного  

захисту райдержадміністрації                                             В.С.Завгородній                                


