
 

 
 

 

Конотопська міська рада 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

  

від  27.03.2020    № 79-ОД   

м.Конотоп 

 

  

 

 

 

 

Відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 "Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" на виконання 

розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 

24.03.2020 №119-ОД "Про регіональний міжвідомчий оперативний штаб щодо 

протидії поширенню коронавірусу SARS-CoV-2", рішення обласної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 

23.03.2020 (протокол №5),  рішення міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24.03.2020 (протокол №5),  з 

метою належної організації комплексу заходів щодо протидії поширенню 

коронавірусу SARS-CoV-2: 

1.Утворити міський оперативний штаб щодо протидії поширенню 

коронавірусу SARS-CoV-2 (далі-Штаб), та затвердити його склад (додається). 

2.Призначити керівником Штабу Мороз Світлану Сергіївну тимчасово 

виконуючого обов’язки першого заступника міського голови. 

3.Визначити основними завданнями Штабу збір та аналіз інформації 

щодо загрози поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території міста, розробка 

превентивних заходів, організація своєчасного реагування у разі виявлення 

захворювань. забезпечення сталого функціонування об’єктів критичної 

інфраструктури та інформування. 

 4.Співвиконавцям даного розпорядження надавати інформацію до відділу 

з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з 

правоохоронними органами Конотопської міської ради щочетверга на період 

загострення епідемічної ситуації. 

Про утворення міського оперативного 

штабу щодо протидії поширенню 

коронавірусу SARS-CoV-2 
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 5.Відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення 

та взаємодії з правоохоронними органами Конотопської міської ради 

інформувати міського голову про хід виконання даного розпорядження 

щоп’ятниці на період загострення епідемічної ситуації. 

6.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника 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 27.03.2020  №79-ОД   

 

 

Склад 

міського оперативного штабу щодо протидії поширенню коронавірусу 

SARS-CoV-2 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки першого заступника міського голови, 

голова міського оперативного  штабу;  

Тимчасово виконуючий обов’язки заступника міського голови, перший 

заступник голови міського  оперативного штабу; 

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту 

населення та взаємодії з правоохоронними органами Конотопської міської 

ради, заступник голови міського оперативного штабу; 

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

секретар міського оперативного штабу. 

 

Члени штабу: 

 

Начальник відділу міської ради по роботі з суб’єктами підприємницької 

діяльності; 

Начальник управління житлово-комунального господарства Конотопської 

міської ради; 

Начальник фінансового управління Конотопської міської ради; 

Начальник управління економіки Конотопської міської ради; 

Директор комунального підприємства "Муніципалітет"; 

Начальник Конотопського міськрайонного управління головного 

управління Держпродспоживслужби в Сумській області (за згодою); 

Головний лікар комунального некомерційного підприємства 

Конотопської міської ради "Конотопська центральна районна лікарня ім. 

академіка Михайла Давидова"; 

Головний лікар  комунального некомерційного підприємства 

Конотопської міської ради «Конотопська міська лікарня»; 

Завідувач Конотопського міськрайонного відділу "Сумського обласного 

лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я  України" (за згодою); 

Директор Конотопського відокремленого підрозділу Державної установи 

"Лабораторний центр на залізничному транспорті Держсанепідслужби України" 

(за згодою); 

Начальник Конотопського міськрайонного відділу Управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області (за згодою); 
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Начальник 12 Державної пожежно-рятувальної частини Управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області (за 

згодою); 

Заступник начальника відділу поліції (м.Конотоп) Головного управління 

Національної поліції в Сумській області (за згодою); 

Заступник начальника відділу управління служби безпеки України по 

Сумській області (за згодою); 

Командир військової частини Т-0330 (за згодою); 

Командир військової частини А1376 (за згодою); 

Начальник групи Військової служби правопорядку Полтавського 

зонального відділу Військової служби правопорядку (м.Конотоп) (за згодою); 

Начальник комунального підприємства виробничого управління водо-

каналізаційного господарства; 

Начальник комунального підприємства "Конотопське трамвайне 

управління"; 

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю житлово-

експлуатаційної дільниці "Південна"; 

Директор комунального ремонтно-експлуатаційного підприємства 

"Центральне"; 

Директор житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства 

"Житлосервіс"; 

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю житлово-

експлуатаційної дільниці "Сім вітрів"; 

Завідувач сектору Конотопської міської ради з питань внутрішньої 

політики. 

 

 

 

Керуючий справами виконкому             Любов ДУБОВИК  

 

 

 

Начальник відділу з питань надзвичайних  

ситуацій, цивільного захисту населення   

та взаємодії з правоохоронними органами  

Конотопської міської ради             Сергій МУСІЄНКО 

 


