
Додаток 3 
до Положення про Миргородську районну ланку 
територіальної підсистеми  єдиної державної  
системи цивільного захисту Полтавської області(пункт 13) 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

районних спеціалізованих служб цивільного захисту Миргородської районної ланки територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту Полтавської області, що утворюються органами управління і суб’єктами 

господарювання 

№ 
з/п 

Назва служби Органи управління  і суб’єкти 
господарювання, що входять до  

служб цивільного захисту 

Начальник служби цивільного 
захисту 

Заступник начальника  служби 
цивільного захисту 

 

1 2 3 4 5 
1. Служба оповіщення і 

зв’язку  
Центр телекомунікацій № 333  
м. Миргород Полтавської філії 
ПАТ „Укртелеком” 

Начальник центру 
телекомунікацій № 333  м. 
Миргород Полтавської філії 
ПАТ „Укртелеком” 

Посадові особи  центру 
телекомунікацій № 333        
м. Миргород Полтавської 
філії ПАТ „Укртелеком” 

2. Служба захисту  
сільськогосподарських 
тварин і рослин 

Відділ агропромислового 
розвитку райдержадміністрації 

Начальник відділу 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

Посадові особи відділу 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

3. Інженерна служба Сектор містобудування, архі-
тектури та з питань цивільного 
захисту райдержадміністрації 

Завідувач сектору містобуду-
вання, архітектури та з 
питань цивільного захисту 
райдержадміністрації 

Посадові особи сектору 
містобудування, архітек-
тури та з питань цивільного 
захисту 



 
Продовження додатку 3 

2 

1 2 3 4 5 
4. Медична служба Миргородська центральна 

районна лікарня  
Головний лікар Миргородсь-
кої центральної районної 
лікарні 

Посадові особи керівного 
складу Миргородської цент-
ральної районної лікарні 

5. Служба енергетики Миргородська філія  ПАТ 
«Полтаваобленерго» 

Начальник Миргородської 
філії ПАТ «Полтаваобл-
енерго» 

Посадові особи керівного 
складу Миргородської філії 
ПАТ «Полтаваобленерго» 

6. Служба охорони 
громадського порядку 

Миргородський відділ поліції 
ГУ  Національної поліції в 
Полтавській області 

Начальник Миргородського 
відділу поліції ГУ  
Національної поліції в 
Полтавській області 

Посадові особи Мирго-
родського відділу поліції 
ГУ  Національної поліції в 
Полтавській області 

7. Служба торгівлі,  
харчування і 
матеріального 
забезпечення 

Сектор економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації 

Завідувач сектору економіч-
ного розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації 

Посадові особи сектору еко-
номічного розвитку і торгів-
лі райдержадміністрації 

8. Служба транспорт-
ного та комунально-
технічного забезпе-
чення 

Сектор інфраструктури, 
житлово-комунального 
господарства та будівництва 
райдержадміністрації 

Завідувач сектору інфраст-
руктури, житлово-комуналь-
ного господарства та будів-
ництва райдержадміністрації 

Посадові особи сектору 
інфраструктури, житлово-
комунального господарства 
та будівництва райдержад-
міністрації 

9. Протипожежна 
служба 

Миргородський РВ ГУ ДСНС 
України в Полтавській області 

Начальник Миргородського 
РВ ГУ ДСНС України в 
Полтавській області 

Посадові особи Мирго-
родського РВ ГУ ДСНС 
України в Полтавській 
області 

 
 

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


