
 
 
 

  
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 
02.05.2019                                                                                              № 80  
 
 
Про проведення 7-ї державної 
інвентаризації   радіоактивних 
відходів на території району 
 
       Відповідно до статей 13, 21, пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», Порядку проведення державної інвентаризації 
радіоактивних відходів (НП 306.5.04/2.059-2002), затвердженого наказом  
Державного комітету ядерного регулювання України від 11.02.2003 № 27 (зі 
змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2003 р. за                  
№ 160/7481, графіка проведення 5-ї державної інвентаризації радіоактивних  
відходів, затвердженого головою Державного агентства України з управління 
зоною відчуження від 15 квітня 2013 року, розпорядження голови  обласної 
державної адміністрації від 22.04.2019 № 319 «Про проведення 7-ї державної 
інвентаризації радіоактивних відходів на території області»,  з метою виявлення 
і обліку радіоактивних відходів, контролю за обсягами їх накопичення, 
місцезнаходження, умови зберігання та захоронення,  своєчасної передачі 
спеціалізованим підприємствам  по поводженню з радіоактивними відходами, 
планування потужностей сховищ для зберігання та захоронення, а також для 
забезпечення постійного поновлення та своєчасного внесення змін до 
Державного реєстру радіоактивних відходів, Державного реєстру  сховищ 
радіоактивних відходів та місць тимчасового зберігання  радіоактивних 
відходів: 

1. Створити районну інвентаризаційну комісію з організації проведення 7-ї 
державної інвентаризації радіоактивних відходів на території району і 
затвердити її склад (додається).                                                                      

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної 
державної адміністрації від 07.06.2013 №  133  «Про проведення 6-ї державної  
інвентаризації радіоактивних відходів на території району.                                                                  
     3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника 
голови райдержадміністрації  Фесенка В.А.  
     
 

           Голова  
районної державної 
      адміністрації                                                                  Ю. КОВАЛЕНКО 
 



 
                                                                              
 
                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
                                                                             Розпорядження голови 
                                                                             Миргородської районної              
                                                                             державної адміністрації 
                                                                              02.05.2019  № 50 
 
 

Склад 
районної інвентаризаційної комісії з організації проведення 7-ї державної 

інвентаризації радіоактивних відходів  на території району. 
 
Фесенко 
Віктор Анатолійович 
 

- перший заступник голови райдержадміністрації, 
голова комісії 
 

Назаренко 
Руслан Володимирович 

- начальник районного відділу Головного 
Управління Державної служби з надзвичайних 
ситуацій України у Полтавській області, 
заступник голови комісії (за згодою) 
 

Олексенко 
Андрій Миколайович 

- провідний інспектор сектору містобудування, 
архітектури  та з питань цивільного захисту 
райдержадміністрації, секретар комісії 

 

Члени комісії: 
   
Олефір 
Микола Васильович 

- завідувач Миргородського міжрайонного 
відокремленого підрозділу лабораторних 
досліджень Державної установи «Полтавський 
обласний лабораторний центр МОЗ України» 
(за згодою) 
 

Гавриленко 
Микола Іванович 

- начальник відділу державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства 
Управління Держпродспоживслужби в 
Миргородському районі (за згодою) 
 

                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Завідувач сектору  містобудування,  
архітектури та з питань цивільного  
захисту райдержадміністрації                                                В.С.Завгородній 
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