
Додаток 2 
до Положення про Миргородську районну ланку 
територіальної підсистеми  єдиної державної  
системи цивільного захисту Полтавської області(пункт 12) 
 
 

                                                                                                                                         
 
 
 
 

ПЕРЕЛІК 
сил цивільного захисту Миргородської районної ланки  територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області 
 

№ 
з/п 

Найменування підрозділу та 
відомча (територіальна) 

належність 

Найменування 
формувань 

Місце розташування та 
телефон 

Чисельність 
формувань 

(чисельність 
чергової 
зміни) 

Завдання, які виконує 
формування (об’єкти) 

 

1 2 3 4 5 6 
І. Аварійно-рятувальні служби 

1. 5 ДПРЧ 1 ДПРЗ м. Миргород 
Миргородського районного 
відділу ГУ ДСНС України в 
Полтавській області 

Державна аварійно-
рятувальна служба 

м. Миргород, вул. 
Петрівська, 8, тел. 

101, (05355) 4- 01-67 

30/5 Проведення аварійно-
рятувальних робіт, гасін-
ня пожеж на території 
району 

ІІ. Спеціалізовані служби цивільного захисту 
2. Центр телекомунікацій № 333          

м. Миргород Полтавської 
філії ПАТ „Укртелеком” 

Служба оповіщення і 
зв’язку 

вул. Гололя, 96/6,             
тел. (05355)  5-20-46 

15/- Забезпечення та віднов-
лення зв’язку під час лік-
відації НС, оповіщення 
про загрозу та виник-
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нення НС на території 
району 

3. Відділ агропромислового 
розвитку райдержадмініст-
рації 

Служба захисту  
сільськогосподарсь-
ких тварин і рослин 

м. Миргород, вул. 
Гоголя -120, 

тел. (05355)  5-45-87 

18/- Здійснення заходів по 
захисту рослин, тварин, 
продукції харчування на 
території району 

4. Сектор містобудування, 
архітектури та з питань 
цивільного захисту 
райдержадміністрації 

Інженерна служба м. Миргород, вул. 
Гоголя, 120,                

тел. (05355) 5-20-46 

24/- Здійснення заходів із ін-
женерного забезпечення 
та проведення аварійно-
відновлювальних робіт 
на території району 

5. Миргородська центральна 
районна лікарня 

Медична служба м. Миргород, вул. 
Гоголя,  149,               

тел. 103, (05355) 
4-69-05 

45/11 Надання невідкладної 
медичної допомоги в 
районі проведення 
рятувальних та інших 
невідкладних робіт на 
території району 

6. Миргородська філія  ПАТ 
«Полтаваобленерго» 

Служба енергетики 
 
 

м. Миргород, вул. 
Котляревського, 59, 

тел. (05355) 
5-23-14,  3-80-50 

20/9 Ліквідація наслідків 
надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних з аваріями на 
мережах та об’єктах 
паливо-енергетичного 
комплексу району 

7. Миргородський відділ поліції 
ГУ  Національної поліції в 
Полтавській області 

Служба охорони 
громадського 

порядку 

м. Миргород, вул. 
Якова Усика, 34, 
тел. 102, (05355) 

5-20-54 

49/17 Забезпечення  громадсь-
кого порядку та охорона 
матеріальних цінностей 
в ході  ліквідації 
надзвичайних ситуацій 
на території району 
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8. Сектор економічного 

розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації 

Служба торгівлі,  
харчування і 

матеріального 
забезпечення 

м. Миргород, вул. 
Гоголя, 120, 

тел. (05355) 5-40-96 

2/- Здійснення заходів щодо  
забезпечення населення 
постраждалих районів 
продуктами харчування 
та товарами першої 
необхідності на території 
району 

9. Сектор інфраструктури, 
житлово-комунального 
господарства та будівництва 
райдержадміністрації  

Служба транспорт-
ного та комунально-
технічного забезпе-

чення 

м. Миргород, вул. 
Гоголя, 120 

тел. (05355)  5-20-46 

2/- Ліквідація наслідків 
надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних з аваріями на 
мережах та об’єктах 
житлово-комунального 
господарства району 

10. Миргородський РВ ГУ ДСНС 
України в Полтавській 
області 

Протипожежна 
служба 

м. Миргород, вул. 
Петрівська, 8, 

тел. 101, (05355)     
4-01-46 

30/5 Проведення аварійно-
рятувальних робіт, 
гасіння пожеж на 
території району 

ІІІ. Формування цивільного захисту 
11. Миргородський РВ ГУ ДСНС 

України в Полтавській 
області 

Зведений загін № 4 5 ДПРЧ 1 ДПРЗ      
м. Миргород, вул. 

Петрівська, 8, 
тел. 101, (05355)  

4-01-46 

30 Проведення аварійно-
рятувальних робіт, 
ліквідація пожеж лісових 
масивів та торфовищ, 
ліквідація наслідків 
стихійних лих 

IV. Сили що підпорядковуються Міністерству Оборони 
12. Військова частина А  - 1356 Пожежний 

розрахунок 
м. Миргород, вул. 

Константина 
Марусиченко, 22/16, 
тел.(05355)  4-17-34 

30/30 Проведення  аварійно-
рятувальних робіт, 
гасіння пожеж на 
території військової 
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частини в радіусі 5 км за 
межами частини 

13. Військова частина А - 0732 
 

Черговий підрозділ, 
позаштатна пожежна 

команда 

Миргородський 
район, село 

Петрівці, тел. 
(05355)  4-19-30 

6/6 Проведення  аварійно-
рятувальних робіт, 
гасіння пожеж на 
території військової 
частини в радіусі 5 км за 
межами частини 

V. Сили  цивільного захисту, що входять до ланки територіальної підсистеми  
єдиної державної системи цивільного захисту 

14. Великосорочинська ОТГ Сили ЦЗ 
Великосорочинської 

ОТГ 

с. Великі Сорочинці, 
тел. (05355)   

31-5-42,31-6-59 

12/1 Проведення аварійно-
рятувальних та віднов-
лювальних робіт на 
території Великосоро-
чинської ОТГ 

15. Комшнянська селищна рада Сили Комшнянської 
селищної ради 

смт Комишня, 
тел. (05355) 34-6-42 

17/1 Проведення аварійно-
рятувальних та віднов-
лювальних робіт на 
території селищної ради  

16. Ромоданівська селищна рада Сили Ромоданівської 
селищної ради 

смт Ромодан,          
тел. (05355) 34-4-42 

33/3 Проведення аварійно-
рятувальних та віднов-
лювальних робіт на 
території селищної ради 

17. Біликівська сільська рада Сили Біликівської 
сільської ради 

с. Білики,               
тел. (05355) 30-3-31 

5/- Проведення аварійно-
рятувальних та віднов-
лювальних робіт на 
території сільської ради 

18. Великобайрацька сільська 
рада 

Сили 
Великобайрацької 

с. Великий Байрак, 
тел.  (05355) 30-4-95 

9/- Проведення аварійно-
рятувальних та віднов-
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сільської ради лювальних робіт на 

території сільської ради 
19. Великообухівська  сільська 

рада 
Сили 

Великообухівської 
сільської ради 

с. Велика Обухівка, 
тел. (05355)  31-3-42 

5/- Проведення аварійно-
рятувальних та віднов-
лювальних робіт на 
території сільської ради 

20. Вовнянська сільська рада Сили Вовнянської 
сільської ради 

с. Вовнянка,             
тел.  (05355) 32-3-42 

3/- Проведення аварійно-
рятувальних та віднов-
лювальних робіт на 
території сільської ради 

21. Гаркушинська сільська рада Сили Гаркушинської 
сільської ради 

с. Гаркушинці, 
тел. (05355) 30-5-42 

5/- Проведення аварійно-
рятувальних та віднов-
лювальних робіт на 
території сільської ради 

22. Дібрівська сільська рада Сили Дібрівської 
сільської ради 

с. Дібрівка,           
тел. (05355) 34-3-42 

7/1 Проведення аварійно-
рятувальних та віднов-
лювальних робіт на 
території сільської ради 

23. Зубівська сільська рада Сили Зубівської 
сільської ради 

с. Зубівка,              
тел. (05355) 35-2-42 

5/- Проведення аварійно-
рятувальних та віднов-
лювальних робіт на 
території сільської ради 

24. Зуєвцівська сільська рада  Сили Зуєвецька 
сільська рада 

с. Зуєвці,              
тел. (05355) 37-7-42 

5/- Проведення аварійно-
рятувальних та віднов-
лювальних робіт на 
території сільської ради 

25. Кибинцівська сільська рада Сили Кибинцівської 
сільської ради 

с. Кибинці,                  
тел. (05355) 33-2-42 

5/- Проведення аварійно-
рятувальних та віднов-
лювальних робіт на 
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території сільської ради 

26. Клюшниківська сільська рада Сили 
Клюшниківської 

сільської ради 

с. Клюшниківка, 
тел. (05355) 34-6-42 

5/- Проведення аварійно-
рятувальних та віднов-
лювальних робіт на 
території сільської ради 

27. Остапівська сільська рада Сили Остапівської 
сільської ради 

с. Остапівка,           
тел. (05355)  37-4-42 

5/- Проведення аварійно-
рятувальних та віднов-
лювальних робіт на 
території сільської ради 

28. Петрівцівська сільська рада Сили Петрівцівської 
сільської ради 

с. Петрівці,              
тел. (05355) 32-5-42 

7/1 Проведення аварійно-
рятувальних та віднов-
лювальних робіт на 
території сільської ради 

29. Попівська сільська рада Сили Попівської 
сільської ради 

с. Попівка,               
тел. (05355) 37-5-42 

7/1 Проведення аварійно-
рятувальних та віднов-
лювальних робіт на 
території сільської ради 

30. Савинцівська сільська рада Сили Савинцівської 
сільської ради 

с. Савинці,                 
тел. (05355) 31-2-31 

7/1 Проведення аварійно-
рятувальних та віднов-
лювальних робіт на 
території сільської ради 

31. Слобідська сільська рада Сили Слобідської 
сільської ради 

с. Слобідка,             
тел. (05355) 32-2-42 

5/- Проведення аварійно-
рятувальних та віднов-
лювальних робіт на 
території сільської ради 

32. Солонцівська сільська рада  Сили Солонцівської 
сільської ради 

с. Солонці,                    
тел. (05355) 31-4-31 

5/- Проведення аварійно-
рятувальних та віднов-
лювальних робіт на 
території сільської ради 
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33. Хомутецька сільська рада Сили Хомутецької 

сільської ради 
с. Хомутець               

тел. (05355) 35-6-21 
5/- Проведення аварійно-

рятувальних та віднов-
лювальних робіт на 
території сільської ради 

34. Черевківська сільська рада Сили Черевківської 
сільської ради 

с. Черевки 
тел. (05355) 35-4-31 

5/- Проведення аварійно-
рятувальних та віднов-
лювальних робіт на 
території сільської ради 

35. Черкащанська сільська рада Сили Черкащанської 
сільської ради 

с. Черкащани,            
тел. (05355) 37-2-31 

5/- Проведення аварійно-
рятувальних та віднов-
лювальних робіт на 
території сільської ради 

36. Шахворостівська сільська 
рада 

Сили 
Шахворостівської 

сільської ради 

с. Шахворостівська, 
тел. (05355) 33-5-31 

5/- Проведення аварійно-
рятувальних та віднов-
лювальних робіт на 
території сільської ради 

37. Ярмаківська сільська рада Сили Ярмаківської 
сільської ради 

с. Ярмаки,             
тел. (05355) 33-4-42 

5/- Проведення аварійно-
рятувальних та віднов-
лювальних робіт на 
території сільської ради 

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

 

 


