
 

 

 
 

 

Конотопська міська рада 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 
 

від 29.01.2020 №16-ОД 
м.Конотоп 

                    

           

Про створення робочої групи з питання виявлення, припинення та 

розслідування злочинів щодо нелегальної діяльності автозаправних 

станцій на території м.Конотоп 

 

 

Відповідно до статей 38 та 42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" та на виконання протоколу від 28.12.2019 №2 

засідання міжвідомчої групи з питань виявлення, припинення та розслідування 

злочинів щодо нелегальної діяльності автозаправних пунктів на території 

Сумської області: 

1.Створити робочу групу з питань виявлення, припинення та 

розслідування злочинів щодо нелегальної діяльності автозаправних пунктів на 

території м.Конотоп згідно з додатком (додається). 

 2.Визначити телефонні номери:  2 32 07, 096 151 6066 (служба 1506),             

6 20 09 (чергова частина Конотопського ВП ГУНП в Сумській області), 6 55 55 

(чергова частина міського відділу СБУ в Сумській області), як телефони гарячої 

лінії з питань виявлення, припинення та розслідування злочинів щодо 

нелегальної діяльності автозаправних пунктів на території м.Конотоп. 

 2.1.Завідувачу сектору міської ради з питань внутрішньої політики 

(Зеленський Ю.О.), через засоби масової інформації, довести до населення 

телефони гарячої лінії з питань виявлення, припинення та розслідування 

злочинів щодо нелегальної діяльності автозаправних пунктів на території 

м.Конотоп.  

 3.Про хід виконання даного розпорядження інформувати міського голову 

щопівроку до 10 числа місяця наступного за звітним періодом. 

 4.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.    

   

 

Міський голови                                                                       Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

Сергій Мусієнко 2 32 08 
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Додаток  

до розпорядження 

міського голови 

від 29.01.2020 №16-ОД 

                                                         

 

Склад 

робочої групи з питань виявлення, припинення та розслідування злочинів 

щодо нелегальної діяльності автозаправних пунктів на території 

м.Конотоп 

 

 

 

-міський голова; 

-перший заступник міського голови; 

-начальник відділу з питань НС, ЦЗН та ВПО Конотопської міської ради; 

-начальник відділу містобудування та архітектури Конотопської міської ради; 

-начальник відділу міської ради по роботі із суб’єктами підприємницької 

діяльності; 

-головний спеціаліст сектору юридичної роботи; 

-начальник відділу земельних ресурсів міської ради; 

-заступник Конотопського місцевого прокурора (за згодою); 

-оперуповноважений сектору кримінальної поліції ВП ГУНП в Сумській 

області (за згодою); 

-заступник начальника Конотопського МВ СБУ (за згодою); 

-головний фахівець Конотопського МРВ ДСНС України в Сумській області (за 

згодою); 

-начальник Конотопського управління ГУ ДПС в Сумській області (за згодою); 

-головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної 

медицина Конотопського міськрайонного управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області (за згодою); 

-головний інспектор будівельного нагляду інспекційного відділу Управління 

державної архітектурно-будівельної інспекції в Сумській області (за згодою). 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                        Любов ДУБОВИК  

 

 

Начальник відділу з питань НС, ЦЗН 

та ВПО Конотопської міської ради                                   Сергій МУСІЄНКО 

 


