
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від 27 квітня 2020 року                                   № 59

Про доповнення до розпорядження
міського голови від 19 березня
2020 року № 43 “Про створення
робочої групи”

       Керуючись статтею 140 Конституції України, статтями 42, 59 Закону
України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  з  метою  забезпечення
контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина
під  час  протидії  поширенню  в  Україні гострої  респіраторної  хвороби
COVID-19, враховуючи звернення Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини, внести зміни до розпорядження міського голови від 19 березня
2020 року № 43 “Про створення робочої групи”, а саме включити до складу
робочої групи з перевірки дотримання заходів щодо запобігання поширенню у
місті  випадків  гострої  респіраторної  хвороби,  спричиненої  коронавірусом
2019-nCoV, Жученю  Віктора  Семеновича,  Регіонального  координатора
взаємодії  з  громадськістю Уповноваженого  Верховної  Ради  України  з  прав
людини в Кіровоградській області.

   
 

Міський голова                                                          Андрій РАЙКОВИЧ

Олена Разуменко 35 83 89



  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від 27 березня 2020 року                           № 46

Про внесення змін до розпорядження
міського голови від 19 березня
2020 року № 43 “Про створення
робочої групи”

Керуючись  статтею 140  Конституції  України,  статтями  42,  59  Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до пропозицій
міської  комісії  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  та  надзвичайних
ситуацій  від  25  березня  2020  року  №  6 внести  зміни  до  розпорядження
міського  голови  від  19  березня  2020  року  №  43  “Про  створення  робочої
групи”,  а  саме включити до  складу  робочої  групи  з  перевірки дотримання
заходів щодо запобігання поширенню у місті випадків гострої респіраторної
хвороби,  спричиненої  коронавірусом COVID-19,  Івановську  Юлію Юріївну,
начальника  Кропивницького  міського  управління  Головного  управління
Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                              Олександр МОСІН

Олена Петренко 24 75 85



    

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від 19 березня 2020 року                         № 43

Про створення робочої групи

Керуючись статтею 140 Конституції  України,  статтями 42,  59 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до статтей 5, 29
Закону  України  “Про  захист  населення  від  інфекційних  хвороб”,
на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року
№  211  “Про  запобігання  поширенню  на  території  України  коронавірусу
COVID-19”,  розпорядження  голови  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації від 12 березня 2020 року № 219-р “Про запобігання поширенню
на  території  області  коронавірусу  COVID-19”,  розпорядження  міського
голови  від  20  лютого  2020  року  №  24  “Про  заходи  щодо  запобігання
поширенню  випадків  гострої  респіраторної  хвороби,  спричиненої
коронавірусом  2019-nCoV”, з урахуванням рішення позачергового засідання
міської  комісії  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  та  надзвичайних
ситуацій від 11 березня 2020 року № 4:

1.  Створити робочу  групу  з  перевірки  дотримання  заходів  щодо
запобігання  поширенню  у  місті  випадків  гострої  респіраторної  хвороби,
спричиненої коронавірусом COVID-19.

2. Затвердити склад робочої групи з перевірки дотримання заходів щодо
запобігання  поширенню  у  місті  випадків  гострої  респіраторної  хвороби,
спричиненої  коронавірусом  COVID-19  (далі  -  робоча  група)  згідно  з
додатком.

3.  Членам  робочої  групи  здійснювати  з  19  березня  2020  року
моніторинг  на території міста за дотриманням обмежувальних заходів усіма
суб'єктами  господарювання  з  фіксуванням  порушень  та  з  подальшою
передачею матеріалів до уповноважених органів.

4.  Контроль  за  виконанням  даного  розпорядження  покласти  на
заступника  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради
Н.Дзюбу.

Міський голова                                                            Андрій РАЙКОВИЧ

Олена Петренко 24 75 85



Додаток
до розпорядження міського голови
19 березня 2020 року № 43

СКЛАД
робочої групи з перевірки дотримання заходів щодо запобігання

поширенню у місті випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом COVID-19

Голова робочої групи

КАСЬЯНЕНКО
Іван Іванович

-  генеральний  директор  КНП  “Регіональний  центр
громадського здоров'я Кіровоградської обласної ради”,
радник міського голови (на громадських засадах)

Члени робочої групи:

БОНДАРЕНКО
Олександр Григорович

-  в.о.  начальника  дільничих  офіцерів  поліції
Кропивницького відділу поліції

ГНЕННИЙ
Олексій Іванович

-  заступник  начальника  управління  з  питань
надзвичайних  ситуацій  та  цивільного  захисту
населення

ГОРБОВСЬКИЙ
Сергій Володимирович

-  начальник  управління  торгівлі  та  побутового
обслуговування  населення  департаменту  з  питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій

ДЕМ’ЯНЕНКО
Сергій Андрійович

- головний спеціаліст відділу інспектування навчальних
закладів управління освіти

ЗАБОЛОТНА
Тетяна Михайлівна

-  начальник  відділу  лікувально-профілактичної
допомоги управління охорони здоров'я

КІЧКІНА
Наталя Василівна

-  головний спеціаліст відділу організації пасажирських
перевезень та дорожнього руху управління транспорту

КУЛИК
Наталія Вікторівна

-  завідувач  Кіровоградського  міськміжрайонного
відділу  ДУ  “Кіровоградський обласний лабораторний
центр МОЗ України”
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                                                         Продовження додатка

МАКСЮТА
Андрій Вікторович

- начальник спеціалізованої інспекції

СИДОРЕНКО
Ірина Павлівна

-  головний  спеціаліст  відділу  юридичного  та
фінансового забезпечення управління освіти

ФЕДОРОВА
Лариса Валеріївна

- фельдшер санітарний відділу організації досліджень
фізичних  і  хімічних  факторів  та  епідеміологічного
нагляду за інфекційними хворобами Кіровоградського
міськміжрайонного  відділу  ДУ  “Кіровоградський
обласний лабораторний центр МОЗ України”

ЧЕРКАССЬКА
Катерина Володимирівна

- заступник начальника управління молоді та спорту

Начальник організаційного відділу                                     Олена РАЗУМЕНКО
 


