
 

 
 

 

Конотопська міська рада 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

  

від 20.03.2020  № 74-ОД    
м.Конотоп 

 

Про утворення міської комісії для проведення контролю за дотриманням 

карантинних заходів спричинених коронавірусом  2019-nCoV на території 

міста 

 

 

Відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 

№211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-

19" з урахуванням рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 10.03.2020, Сумської обласної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки на надзвичайних ситуацій від 

12.03.2020 з метою забезпечення карантинних заходів на території міста 

затверджених рішеннями міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 12.03.2020 та 16.03.2020: 

 1.Утворити міську комісію для проведення контролю за дотриманням 

карантинних заходів на підприємствах торгівлі, закладах громадського 

харчування, сфери послуг,  дитячих розважальних центрів та клубів, 

майданчиків, у тому числі спортивних, фітнес-клубів, тренажерних залів, 

спортивних майданчиків, міських ринках, суб’єктів господарювання незалежно 

від форм власності та відомчого підпорядкування та на транспорті і затвердити 

її склад (додається). 

2.Інформацію про хід виконання даного розпорядження надавати 

міському голові що п'ятниці до завершення карантинних заходів. 

3.Роботу комісії здійснювати згідно графіку наданих Конотопським 

відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області 

та Конотопським міськрайонним управлінням головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області. 

4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до 

розподілу обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                               Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

Сергій Мусієнко  2 32 08 
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Додаток  

до розпорядження 

міського голови 

від 20.03.2020 №74-ОД 

 

 

 

Склад 

міської комісії для проведення контролю за дотриманням карантинних 

заходів спричинених коронавірусом  2019-nCoV на території міста. 

 

 

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, голова комісії;  

 

 

Члени комісії: 

 

Начальник Конотопського міськрайонного управління головного 

управління Держпродспоживслужби в Сумській області (за згодою). 

Начальник управління економіки Конотопської міської ради. 

Начальник відділу міської ради по роботі з суб’єктами підприємницької 

діяльності. 

Директор КП "Муніциналітет" 

Начальник відділу превенції Конотопського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Сумській області (за згодою). 

Завідувач сектору міської ради з питань охорони здоров'я та праці.   

  

 

 

 

Керуючий справами виконкому     Любов Дубовик 

 

 

 

Начальник відділу з питань надзвичайних  

ситуацій, цивільного захисту населення   

та взаємодії з правоохоронними органами  

Конотопської міської ради      Сергій МУСІЄНКО 

  

  

 


