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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
м. Суми

від   27.10.2021  №  359  -Р 

Про внесення змін до розпорядження 
міського голови від 01.09.2021    №291-Р «Про створення 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»

	З метою оперативного реагування 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, керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Внести зміни до розпорядження міського голови від 01.09.2021 №291-Р «Про створення 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», а саме: додаток 3 до розпорядження викласти в новій редакції (додаток до даного розпорядження).



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     27.10.2021    №  359  -Р

               «Затверджено»
розпорядженням міського голови
від      27.10.2021    №  359 -Р


ГРАФІК
роботи 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 період з 01.09.2021 по 31.12.2021 

№ п/п
Мобільні групи

Дата та час
1.
Мобільна група № 1
Дата та час визначається керівником мобільної групи
2.
Мобільна група № 2
Дата та час визначається керівником мобільної групи 
3.
Мобільна група № 3
Дата та час визначається керівником мобільної групи
4.
Мобільна група № 4
Дата та час визначається керівником мобільної групи
5.
Мобільна група № 5
Щосереди
(час визначається керівником мобільної групи)
6.
Мобільна група № 6
Дата та час визначається керівником мобільної групи
7.
Мобільна група
№ 7-18
01.09.2021-31.12.2021

*Примітка: керівникам мобільних груп у разі залучення працівників виконавчих органів Сумської міської ради до роботи у неробочий час повідомляти про прийняте рішення за добу з метою своєчасної підготовки відповідних розпорядчих документів щодо зміни робочого часу.


Начальник відділу з питань 
взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи	                                      С.В. Кононенко
	


