
 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 18.04.2017                                                                                            № 90 

 

 

Про спеціалізовані 

служби цивільного 

захисту району 

 

       Відповідно до статей 6, 13, 16, 25 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статті 25 Кодексу цивільного захисту України, розпорядження 

голови обласної державної адміністрації від 11.11.2015 № 583 «Про 

територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту Полтавської області» 

та з метою підвищення готовності до дій за призначенням в умовах 

надзвичайних ситуацій мирного часу і в особливий період, створення 

безпечних умов життєдіяльності населення, захисту навколишнього 

природного середовища, забезпечення цивільного захисту населення та об’єктів 

економіки від негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру: 

       1. Затвердити перелік спеціалізованих служб цивільного захисту району 

(додається). 

       2. Керівникам спеціалізованих служб розробити, погодити та подати на 

затвердження голові районної державної адміністрації положення про 

відповідні спеціалізовані служби цивільного захисту. 

      3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 26.12.2013 № 264 «Про спеціалізовані служби 

цивільного захисту (ЦЗ) району». 

      4.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на  заступника голови 

районної державної адміністрації Гуржія О.В. 

 

 

 

          Голова 

районної державної 

      адміністрації                                                                 Ю. КОВАЛЕНКО 

         
 

                                   

 

 



 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

                                                                                   Розпорядження голови 

                                                                                   Миргородської районної    

                                                                                    державної адміністрації 

                                                                                    18.04.2017   № 90 

 

 

Перелік спеціалізованих служб цивільного захисту району 

 

№ 

п/п 

Назва служби База створення Керівний склад 

1. Автодорожна Філія «Миргородський 

райавтодор»                    

ДП «Полтавський 

облавтодор» 

Керівник філії 

«Миргородський 

райавтодор»              ДП 

«Полтавський облавтодор» 

2. Оповіщення Районний центр 

телекомунікацій № 333            

м. Миргород 

Полтавської філієї ПАТ 

„Укртелеком” 

Провідний інспектор сектору 

містобудування, архітектури 

та з питань цивільного 

захисту 

райдержадміністрації  

спільно з  районним центром 

телекомунікацій  № 333            

м. Миргород  Полтавської 

філії ПАТ „Укртелеком” 

3. Захисту сільсько-

господарських 

тварин і рослин 

Відділ 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрації 

Начальник відділу 

агропромислового розвитку 

райдержадміністрації 

4. Інженерна Сектор містобудування, 

архітектури та з питань 

цивільного захисту 

райдержадміністрації 

Завідувач сектору 

містобудування, архітектури 

та з питань цивільного 

захисту 

райдержадміністрації 

5. Медична Миргородська ЦРЛ Головний лікар 

Миргородської  ЦРЛ 

6. Енергетична Миргородська філія 

ПАТ «Полтаваобенерго» 

Керівник Миргородської 

філії ПАТ 

«Полтаваобенерго» 

7. Охорони 

громадського 

порядку 

 

Миргородський відділ 

поліції Головного 

управління Національної 

поліції в Полтавській 

області 

Начальник Миргородського 

відділу поліції Головного 

управління Національної 

поліції в Полтавській області 



8. Торгівлі і 

харчування 

Сектор економічного 

розвитку і торгівлі 

райдержадміністрації 

Начальник сектору 

економічного розвитку і 

торгівлі  

райдержадміністрації 

9. Транспортного та 

комунально-

технічного 

забезпечення 

Сектор інфраструктури, 

житлово-комунального 

господарства та 

будівництва 

райдержадміністрації 

Завідувач сектору 

інфраструктури житлово-

комунального господарства 

та будівництва 

райдержадміністрації 

10. Протипожежна Миргородський 

районний відділ  ГУ 

ДСНС України в 

Полтавській області 

Начальник Миргородського 

районного відділу ГУ ДСНС 

України в Полтавській 

області 

 
 

 

 

Керівник апарату 

райдержадміністрації                                                                        В.М. Хоменко 
 


