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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
м. Суми

від  06.01.2020          № 3-Р 

Про створення мобільної групи                 з контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України щодо запровадження карантинних заходів на об’єктах, розташованих на території населених пунктів Сумської міської територіальної громади

	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 територіальної громади, керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Створити мобільні групи з контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України щодо запровадження карантинних заходів на об’єктах, розташованих на території населених пунктів Сумської міської територіальної громади (далі – мобільна група), які визначені актами органів місцевого самоврядування, в складі, згідно з додатком 1.

	2. Затвердити склад мобільних груп згідно з додатком 2.
	
3. Затвердити графік роботи та визначити керівників мобільних груп згідно з додатком 3.

4. Відділу «Служба 15-80» Сумської міської ради (Марюхна В.І.):
4.1. Узагальнювати повідомлення від громадян про порушення запроваджених карантинних заходів на працюючих об’єктах, що здійснюють господарську діяльність, розташованих на території населених пунктів Сумської міської територіальної громади та щодня до 16:00 направляти до відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської міської ради на електронну пошту – vvpo@smr.gov.ua;
4.2. Невідкладно доводити до органів поліції за телефоном 102 та до відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради (Яковенко С.В.) на електронну пошту повідомлення від громадян про порушення запроваджених карантинних заходів у громадському транспорті, що працює у звичайному режимі на території населених пунктів Сумської міської територіальної громади.

5. Відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської міської ради (Кононенко С.В.)
5.1. Доводити до керівників мобільних груп повідомлення, які надійшли від відділу «Служба 15-80» Сумської міської ради щодо порушення запроваджених карантинних заходів на об’єктах, що здійснюють господарську діяльність, розташованих на території населених пунктів Сумської міської територіальної громади;
5.2. Здійснювати координаційні заходи щодо організації роботи мобільних груп.

6. Керівникам мобільних груп:
6.1. Щодня до 09:00 направляти звіти (копії рапортів) про проведену роботу попереднього дня (вечора) до департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради (Кохан А.І.) – dkip@smr.gov.ua;
6.2. Розробляти Плани робіт мобільних груп з контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України щодо запровадження карантинних заходів на об’єктах, розташованих на території населених пунктів Сумської міської територіальної громади на наступний тиждень та щоп’ятниці погоджувати заступником міського голови з питань з питань діяльності виконавчих органів ради Мотречко В.В.

7. Особам, які залучаються до роботи мобільних груп, здійснювати перевірку фактів порушення чинного законодавства України в межах своїх повноважень. 

8. Управлінню з господарських та загальних питань Сумської міської ради (Коцур М.В.):
8.1. Передбачити чергування одного автомобіля на кожну мобільну групу під час здійснення рейдів.
8.2. Забезпечити осіб, які залучаються до роботи мобільних груп, засобами індивідуального захисту у достатній кількості.

9. Відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів
(Дубицький О.Ю.), управлінню «Інспекція з благоустрою міста Суми» (Голопьоров Р.В.), відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради (Яковенко С.В.), рекомендувати Сумському міському управлінню Головного управління Держпродспоживслужби у Сумській області (Хрін О.І.), Сумському ВП ГУНП в Сумській області
(Заровний М.П.), управлінню патрульної поліції в Сумській області (Калюжний О.О.) здійснювати щоденну роботу щодо дотримання запроваджених карантинних заходів на об’єктах, розташованих на території населених пунктів Сумської міської територіальної громади в межах повноважень.

10. Відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради (Яковенко С.В.), КП «Електроавтотранс» Сумської міської ради (Новік А.В.) здійснювати перевірку дотримання маскового режиму у комунальному транспорті.
 
11. Департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради (Кохан А.І.):
11.1. Надавати заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Мотречко В.В.) інформацію про результати роботи мобільних груп.
11.2. Забезпечити оприлюднення інформації про роботу мобільних груп на сайті Сумської міської ради та висвітлення у засобах масової інформації.

12. Розпорядження міського голови від 30.10.2020 № 304-Р «Про створення 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 територіальної громади» та від 27.11.2020 № 319-Р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 30.10.2020 № 304-Р «Про створення 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 територіальної громади» вважати таким, що втратило чинність з моменту набрання чинності даного розпорядження.

13. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків.



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

				
Начальник відділу протокольної 
роботи та контролю     	                                                            Л.В. Моша                                            



Начальник правового управління 				          О.В. Чайченко



Керуючий справами виконавчого комітету	            	Ю.А. Павлик	



















                     Додаток 1
до розпорядження міського голови 
                                                                            від    06.01.2021   №    3 -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 територіальної громади
  
1. Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради;
2. Управління з питань праці Сумської міської ради;
3. Правове управління Сумської міської ради;
4. Відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради;
5. Відділ транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради;
6. Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради;
7. Відділ у справах молоді та спорту Сумської міської ради;
8. Відділ культури Сумської міської ради;
9. Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської міської ради;
10. Головне управління Держпродспоживслужби у Сумській області (за згодою);
11. Відділ превенції Сумського ВП ГУНП в Сумській області (за згодою);
12. Управління патрульної поліції в Сумській області (за згодою);
13. Військова частина 3051 Національної гвардії України (за згодою).



Керуючий справами
виконавчого комітету	                                                      	Ю.А. Павлик	


                     Додаток 2
до розпорядження міського голови 
від    06.01.2021     №  3 -Р


               «Затверджено»
розпорядженням міського голови від         06.01.2021   №    3 -Р

Склад мобільних груп 

Мобільна група № 1
Мобільна група № 2
Мобільна група № 3
Склад
Напрямок діяльності
Склад
Напрямок діяльності
Склад
Напрямок діяльності
1. Головне управління Держпродспоживслужби у Сумській області. – керівник мобільної групи;
2. Правове управління Сумської міської ради
/
Відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради.
Здійснення перевірки магазинів, супермаркетів та інших суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів,
закусочних, їдальнь, кафетеріїв, буфетів тощо) на предмет дотримання вимог чинного законодавства України щодо запровадження карантинних заходів, які визначені актами органів місцевого самоврядування.


1. Відділ превенції Сумського ВП ГУНП в Сумській області – керівник мобільної групи;
2. Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради.
3. Головне управління Держпродспоживслужби у Сумській області.
Здійснення перевірки за дотриманням вимог чинного законодавства України щодо запровадження карантинних заходів на об’єктах, розташованих на території населених пунктів Сумської міської об’єднаної територіальної громади.
1. Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради – керівник мобільної групи;
2. Управління з питань праці Сумської міської ради.

Здійснення перевірки аптек, медичних центрів та закладів охорони здоров’я щодо дотримання вимог чинного законодавства України щодо запровадження карантинних заходів, які визначені актами органів місцевого самоврядування.
Мобільна група № 4
Мобільна група № 5
Мобільна група № 6
Склад
Напрямок діяльності
Склад
Напрямок діяльності
Склад
Напрямок діяльності
1. Відділ превенції Сумського ВП ГУНП в Сумській області – керівник мобільної групи;
2. Відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради.
Здійснення перевірки за дотриманням вимог чинного законодавства України щодо запровадження карантинних заходів на об’єктах, розташованих на території населених пунктів Сумської міської об’єднаної територіальної громади.
1. Відділ превенції Сумського ВП ГУНП в Сумській області – керівник мобільної групи;
2. Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради;
3. Головне управління Держпродспоживслужби у Сумській області.
Здійснення перевірки за дотриманням вимог чинного законодавства України щодо запровадження карантинних заходів на об’єктах, розташованих на території населених пунктів Сумської міської об’єднаної територіальної громади.
1. Відділ у справах молоді та спорту Сумської міської ради – керівник мобільної групи;
2. Відділ культури Сумської міської ради.
Здійснення перевірки закладів культури, фізичної культури та спорту.
Мобільна група № 7
Мобільна група № 8-19

Склад
Напрямок діяльності
Склад
Напрямок діяльності

1. Управління патрульної поліції в Сумській області – керівник мобільної групи;
2. Відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської міської ради;
/
Відділ транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради.


Здійснення перевірки запроваджених карантинних заходів у громадському транспорті, що працює у звичайному режимі на території населених пунктів Сумської міської територіальної громади.
Військова частина 3051 Національної гвардії України – керівник мобільної групи.
Здійснення перевірки за дотриманням вимог чинного законодавства України щодо запровадження карантинних заходів на працюючих об’єктах, розташованих на території населених пунктів Сумської міської територіальної громади, а також парки, сквери, лісосмуги, храми, церкви, собори та ін.




Керуючий справами виконавчого комітету		                                                                   Ю.А. Павлик                     Додаток 3
до розпорядження міського голови
від       06.01.2021      №    3   -Р

               «Затверджено»
розпорядженням міського голови
від     06.01.2021     №    3    -Р


ГРАФІК
роботи мобільних груп з контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України щодо запровадження карантинних заходів на працюючих об’єктах, розташованих на території населених пунктів Сумської міської
територіальної громади на період
з 06.01.2021 р. по 29.01.2021 р.

№з п/п
Мобільні групи

Дата та час
1.
Мобільна група № 1
Щовівторка та щочетверга
(час визначається керівником мобільної групи)
2.
Мобільна група № 2
Щопонеділка
(час визначається керівником мобільної групи)
3.
Мобільна група № 3
Дата та час визначається керівником мобільної групи
4.
Мобільна група № 4
Щоп’ятниці
(час визначається керівником мобільної групи)
5.
Мобільна група № 5
Щосереди
(час визначається керівником мобільної групи)
6.
Мобільна група № 6
Щовівторка та щочетверга
(час визначається керівником мобільної групи)
7.
Мобільна група № 7
Дата та час визначається керівником мобільної групи
8.
Мобільна група № 8-19
06.01.2021-31.01.2021



Керуючий справами
виконавчого комітету	                                                      	Ю.А. Павлик	


