
 
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

31.03.2020 м. Миргород                   № 76  

 

 

Про заходи щодо дотримання 

режиму роботи суб’єктами 

господарювання у період 

карантину на території району  

 

 

 Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постанови Кабінету Міністрів України  від 11 березня 2020 року № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», витягу 

з Протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 23 березня 2020 року     

№ 10, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

26 березня 2020 року № 163 «Про заходи щодо дотримання режиму роботи 

суб’єктами господарювання у період карантину на території області» та з 

метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на території 

Миргородського району: 

1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування: 

1.1 в найкоротший термін вжити заходів щодо запровадження суб’єктами 

господарювання у сфері роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, 

засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, 

засобами зв’язку режиму роботи з розрахунку один відвідувач на 10 кв. метрів 

торгівельного залу за умови дотримання дистанції між ними не менш як 1,5 

метра зі встановленням спеціальних позначок; 

1.2 забезпечити вирішення організаційних питань щодо доставки 

продуктів харчування та засобів першої необхідності, ліків до помешкань 

громадян та пересувної торгівлі у віддалені населені пункти району; 

1.3 дозволити суб’єктам господарювання, які забезпечують діяльність 

критичної інфраструктури, здійснювати роботу із дотриманням суворих умов 

карантину в режимі надзвичайної ситуації. 

2. Створити мобільну групу при районній державній адміністрації для 

контролю за виконанням вимог протокольного доручення Кабінету Міністрів 

України від 23 березня 2020 року (додається)  та рекомендувати органам 

місцевого самоврядування створити відповідні мобільні групи.  

3. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування,    

архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації 

(Завгородній В.С.) інформувати Департамент економічного розвитку, торгівлі 



та залучення інвестицій обласної державної адміністрації (Іщенко О.О.) 

щочетверга. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Голова                                                                                        Вікторія ЄМЕЦЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови 

Миргородської районної                

державної адміністрації 

31.03. 2020  № 76 

 

 

 

СКЛАД 

мобільної групи при районній державній адміністрації 

 

Ємець  

Вікторія Михайлівна 

- голова райдержадміністрації, голова мобільної 

групи 

Олексенко  

Андрій Миколайович               

- провідний інспектор відділу житлово-

комунального господарства, містобудування,    

архітектури, інфраструктури та цивільного 

захисту райдержадміністрації, секретар 

мобільної групи 

 

Члени мобільної групи: 

 

Завгородній  

Віктор Степанович 

 

- начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування,    архітектури, 

інфраструктури та цивільного захисту 

райдержадміністрації 

Овсяннікова 

Світлана Миколаївна 

- начальник відділу освіти райдержадміністрації 

Халдай 

Наталія Василівна 

- начальник відділу культури, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

Горобець 

Людмила Іванівна 

- начальник управління соціального захисту 

населення  райдержадміністрації 

Синяговська 

Марина Борисівна 

- начальник фінансового управління 

райдержадміністрації 

Будний  

Ярослав Володимирович 

- директор комунального некомерційного 

підприємства «Миргородська центральна 

районна лікарня» Миргородської районної ради 

(за згодою) 

Павленко                             

Лілія Петрівна 

- директор комунального некомерційного 

підприємства «Миргородський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Миргородської районної ради (за згодою) 

Смутко 

Тетяна Михайлівна 

- директор Миргородського районного 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

(за згодою) 



Додух 

Віталій Олексійович 

- начальник відділу моніторингу 

Миргородського відділу поліції Головного 

Управління Національної поліції в Полтавській 

області (за згодою) 

Назаренко  

Руслан Володимирович 

- начальник районного відділу Головного 

Управління Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України у Полтавській області (за 

згодою) 

Олефір  

Микола Іванович 

- завідувач Миргородського міжрайонного 

відокремленого підрозділу лабораторних 

досліджень Державної установи «Полтавський 

обласний лабораторний центр МОЗ України» 

(за згодою) 

Гавриленко 

Микола Іванович 

- заступник начальника відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Миргородського міськрайонного 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській області 

(за згодою) 

 

 

 

 

Керівник апарату                                                                     Віталій ХОМЕНКО

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


