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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
м. Суми

від  17.09.2018    №  329-Р

Про створення тимчасової комісії з проведення моніторингових обстежень точок продажу вуличної їжі та закладів швидкого харчування (в тому числі у невстановлених місцях), розташованих на території міста Суми

	З метою недопущення ускладнення санітарно-епідемічної ситуації із захворюваності на гострі кишкові інфекції та харчові отруєння серед населення міста Суми, пов’язаного із вживанням харчових продуктів з точок продажу вуличної їжі, розглянувши листа Сумського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області  від 21.08.2018 № 22-01/583, відповідно до Законів України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя  населення», керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Створити тимчасову комісію з проведення моніторингових обстежень точок продажу вуличної їжі та закладів швидкого харчування (в тому числі у невстановлених місцях), розташованих на території міста Суми у складі згідно з додатком.

2. Інформацію про результат роботи тимчасової комісії з проведення моніторингових обстежень точок продажу вуличної їжі та закладів швидкого харчування (в тому числі у невстановлених місцях), розташованих на території міста Суми, надати міському голові та Сумському міському управлінню Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області до 22.10.2018.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Волошину О.М.

Міський  голова						                      О.М. Лисенко

Дубицький  700-656
Розіслати: згідно зі списком

Додаток 
до розпорядження міського голови 
                                                                       від   17.09.2018   № 329-Р

				   Склад тимчасової комісії 
з проведення моніторингових обстежень точок продажу вуличної їжі та закладів швидкого харчування (в тому числі у невстановлених місцях), розташованих на території міста Суми

Волошина
Ольга Михайлівна
- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,   голова тимчасової комісії;
Голопьоров
Руслан Володимирович
- начальник  управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради, заступник голови тимчасової комісії; 
Старцева
Олена Володимирівна

- головний спеціаліст відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради, секретар тимчасової комісії.
Члени тимчасової комісії:

Дубицький
Олег Юрійович


- начальник відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради;

Кривцов
Андрій Володимирович

- начальник управління архітектури та містобудування Сумської міської ради;
Галушка
Алла Іванівна
- головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Сумського міського управління ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області (за згодою);


Овсієнко
Дарья Юрійовна
- головний спеціаліст відділу з питань праці управління з питань праці Сумської міської ради;

Бондаренко
Дмитро Валентинович


Якубовська
Світлана Анатоліївна
- заступник начальника сектору превенції Сумського відділу поліції  ГУ Національної поліції України в Сумській області (за згодою).

головний спеціаліст відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради.



Примітка: У разі персональних змін у складі членів тимчасової комісії або їх відсутності у зв’язку з відпусткою, хворобою або інших причин, особи, які виконують їх обов’язки, входять до складу тимчасової комісії за посадами.


Начальник відділу торгівлі, побуту
та захисту прав споживачів                                    	           О.Ю. Дубицький

