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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
м. Суми

від  23.03.2020 №   86 -Р 

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 19.03.2020 № 84-Р «Про створення мобільної групи з контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України щодо запровадження карантинних заходів на працюючих об’єктах, розташованих на території міста Суми»

	З метою оперативного реагування мобільної групи з контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України щодо запровадження карантинних заходів на працюючих об’єктах, розташованих на території населених пунктів Сумської міської об’єднаної територіальної громади, відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 17.03.2020 № 140 «Про заходи щодо запобігання та розповсюдження на території м. Суми коронавірусної інфекції СОVID-19» (зі змінами), керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 19.03.2020
№ 84-Р «Про створення мобільної групи з контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України щодо запровадження карантинних заходів на працюючих об’єктах, розташованих на території міста Суми», а саме:
1.1. У назві та по тексту розпорядження слова «на території міста Суми» замінити на слова «на території населених пунктів Сумської міської об’єднаної територіальної громади»;
1.2. У пункті 1 розпорядження слова «у пункті 3 протоколу № 7 засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Сумської міської ради (ТЕБ і НС) від 16 березня 2020 року» замінити словами «актами органів місцевого самоврядування»;
1.3. Викласти додаток «Склад мобільної групи» в новій редакції (додається).


1.4. Після пункту 3 доповнити розпорядження пунктом 4 наступного змісту «4. Координатору мобільної групи визначати перелік осіб для здійснення заходів передбачених цим розпорядженням», у зв’язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5 відповідно.

Міський  голова						                      О.М. Лисенко

Кононенко С.В. 700-510, 700-519
Розіслати: згідно зі списком





































Начальник відділу з питань 
взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи	                                        С.В. Кононенко


Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради				М.О. Галицький
					            			   

Начальник відділу протокольної 
роботи та контролю     	                                                            Л.В. Моша                                            


Начальник правового управління 				          О.В. Чайченко


Заступник міського голови,
керуючий справами виконавчого комітету			С.Я. Пак	
























                     Додаток 
до розпорядження міського голови 
                                                                            від   23.03.2020 № 86-Р


Перелік виконавчих органів Сумської міської ради, підрозділів поліції та установ, посадові особи яких входять до мобільної групи з контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України щодо запровадження карантинних заходів на працюючих об’єктах, розташованих на території населених пунктів Сумської міської об’єднаної територіальної громади
  
1. Відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради;
2. Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради;
3. Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради;
4. Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради;
5. Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської міської ради;
6. Правове управління Сумської міської ради;
7. Головне управління Держпродспоживслужби у Сумській області (за згодою);
8. Відділ превенції Сумського ВП ГУНП в Сумській області (за згодою);
9. Управління патрульної поліції в Сумській області  (за згодою).



Начальник відділу з питань 
взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи	                                        С.В. Кононенко


