
 

КЕРІВНИК РОБІТ 

З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ 

СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ ДЕРЖАВНОГО РІВНЯ  ПОВЯЗАНОЇ 

ІЗ ПОШИРЕННЯМ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19 

НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА МИРГОРОДА 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ   
 

 

« 15 »  березня     2021 року    м. Миргород    № 46 

 

Про  внесення змін до розпорядження  

Керівника робіт з ліквідації наслідків медико- 

біологічної  надзвичайної ситуації природного  

характеру державного рівня повязаної із  

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 

на території Миргородської міської територіальної  

громади від 28.03.2020 року №1. 

 

 

Відповідно до статей 75 Кодексу цивільного захисту України, Положення про штаб з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх 

справ від 26.12.2014 р. № 1406, зареєстрованого в Мін'юсті України 16.01.2015 за № 47/26492:  

1. Внести зміни в розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків медико-

біологічної  надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов'язаної із 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на території Миргородської міської 

територіальної громади  від 28.03.2020 року №1 "Про створення штабу з ліквідації наслідків 

медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов'язаної із 

поширенням коронавірусної  хвороби COVID-19" виклавши додаток "Персональний склад 

Штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру 

державного рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби СОVID-19" в новій 

редакції (додається). 

2. В пункті 2 замінити слова "заступника міського голови" на "начальника відділу 

охорони здоров'я". 

3. Загальний контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Керівник робіт з ліквідації  

надзвичайної ситуації     Олександр Острянин 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження керівника робіт з 

ліквідації надзвичайної ситуації 

від 15.03.2021 року № 46 

 

 

 

Персональний склад 

Штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру 

державного рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби СОVID-19 

 

   

 

 

Михайленко Сергій Юрійович - начальник відділу охорони здоров'я, 

начальник штабу 

Фошин Олександр Леонідович - директор  КНП "Миргородський 

міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги" Миргородської міської ради 

Полтавської області, заступник начальника 

штабу  

Будний Ярослав Володимирович - Директор КНП "Миргородська 

лікарня інтенсивного лікування" 

Назаренко Руслан Володимирович - начальник Миргородського РВ ГУ 

ДСНС України в Полтавській області 
Степанько Ярослав Миколайович - в.о. завідувача Миргородського 

міжрайонного відокремленого підрозділу  

лабораторних досліджень державної 

установи "Полтавський обласний 

лабораторний центр МОЗ України" 

Климась Іван Іванович - начальник Миргородського 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській 

області 

Тюков Андрій Володимирович - начальник Миргородського відділу 

поліції Головного Управління Національної 

поліції в Полтавській області 

Скляр Сергій Миколайович - начальник фінансового управління. 

Яременко Олександр Михайлович 
- начальник сектору цивільного 

захисту 

Нечипоренко Олена Олександрівна 
- головний спеціаліст відділу охорони 

здоров'я,  секретар штабу. 

 

 

Керівник робіт з ліквідації  

надзвичайної ситуації     Олександр Острянин 
 

 
 

 


