
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про затвердження оновленого складу  

державної протиепізоотичної комісії 

при райдержадміністрації 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 

2007 року №1350 «Про затвердження Положення про Державну надзвичайну 

протиепізоотичну комісію при Кабінеті Міністрів України та типових положень 

про місцеві державні надзвичайні протиепізоотичні комісії», в зв’язку з 

кадровими змінами та з метою забезпечення ефективної роботи державної 

протиепізоотичної комісії: 

 

 1. Затвердити оновлений склад державної протиепізоотичної комісії 

при райдержадміністрації (додається). 

 2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови 

районної державної адміністрації від 08 жовтня 2013 року  №293 «Про 

оновлений склад державної протиепізоотичної комісії при 

райдержадміністрації». 

 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови райдержадміністрації Мирводу Г.І. 

 

 

Голова районної 

державної адміністрації        І.В. Тютюнник  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 липня 2014 року     м. Прилуки         № 316 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження голови 

райдержадміністрації 

23 липня 2014 року № 316 

 

Склад  

державної надзвичайної протиепізоотичної комісії 

 
Мирвода 

Григорій Іванович  
- заступник голови райдержадміністрації, голова 

комісії 
Кирієнко 

Анатолій Іванович   
- начальник управління ветеринарної медицини в 

Прилуцькому районі, заступник голови комісії 
Потапенкова 

Надія Вікторівна 
- завідуюча протиепізоотичним відділом 

ПРДЛВМ, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 
Бондаренко 

Сергій Петрович   
- начальник управління агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 
Стрекозов 

Микола Єгорович  
- завідуючий сектору санепідемнагляду 

Прилуцького міськрайонного управління 

Держсанепідемслужби у Чернігівській області 
Клименко 

Тетяна Іванівна  
- заступник головного лікаря Прилуцької 

центральної районної лікарні 
Карпенко 

Олександр Володимирович 
- начальник сектору ДІМ Прилуцького МВ ( з 

обслуговування м. Прилуки та Прилуцького 

району) УМВС України в Чернігівській області 
Шкурат 

Анатолій Михайлович 
-  начальник відділу з питань цивільного захисту, 

взаємодії з правоохоронними органами, 

оборонної і мобілізаційної роботи апарату 

райдержадміністрації 
Булига Ксенія   

Володимирівна 
- головний спеціаліст в галузі тваринництва 

управління агропромислового розвитку 

райдержадміністрації 
Тютюнник 

Олександр Петрович 

- головний спеціаліст – фітосанітарний інспектор 

Державної фітосанітарної Інспекції по 

Чернігівській області 

Лобко 

Григорій Григорович  

- директор Прилуцької районної державної 

лабораторії ветеринарної медицини 

Чечота 

Леонід Андрійович  

- начальник Прилуцької районної державної 

лікарні ветеринарної медицини 

Сак 

Володимир Борисович  

- начальник районної дільниці технічної 

експлуатації лінійних споруд та розвитку №1 

Ткач 

Світлана Володимирівна 

- завідуюча Линовицькою дільничною лікарнею 

ветеринарної медицини 

 



Прокопенко 

Анатолій Іванович  

- в.о. завідуючого Сухополов’янської дільничної 

лікарні ветеринарної медицини 

Фоміна 

Наталія Михайлівна 

- завідуюча Малодівицькою дільничною 

лікарнею ветеринарної медицини 

Лисенко 

Ольга Степанівна 

- завідуюча Валківською дільницею 

ветеринарної медицини 

Нестеренко 

Антоніна Миколаївна 

- завідуюча Сергіївською дільницею 

ветеринарної медицини  

Шматко 

Василь Васильович  

- завідуючий Рудівською дільницею 

ветеринарної медицини 

Курченко 

Руслана Володимирівна 

- фельдшер Знам’янської дільниці ветеринарної 

медицини 

Влахно 

Лариса Дмитрівна 

- завідуюча Смошанським пунктом ветеринарної 

медицини 

Многоліт 

Ольга Михайлівна 

- завідуюча Краслянським пунктом ветеринарної 

медицини 

Сурай 

Людмила Іванівна 

- завідуюча Білошапським  пунктом 

ветеринарної медицини 

Олексієнко 

Володимир Миколайович 

- завідуючий лабораторією ветеринарно-

санітарної експертизи в смт. Ладан 

 

 

Керівник апарату 

райдержадміністрації       Л.В. Нікітченко 

 

 

 


