
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

м. Стрий   
від  23  березня  2021 р.                                                                    № 61

Про внесення змін до 
розпорядження міського голови 
№8 від 14 січня 2021р. 
«Про створення постійних мобільних груп
для проведення посиленого контролю
щодо дотримання протиепідемічних заходів під
час здійснення господарської діяльності суб’єктами
господарювання на території Стрийської
територіальної громади»

Відповідно до вимог ст. 40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування вУкраїні», ст. 29 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», ст. 30 Закону України «Про забезпечення санітарного 
та епідемічного благополуччя населення», керуючись рішеннями Державної 
комісії з питань ТЕБ і НС (протокол №10 від 16.06.2020 року) та Львівської 
обласної комісії з питань ТЕБ і НС (протокол №26 від 22.06.2020 року):

1.Створити 2 постійні мобільні групи для проведення посилених  
контролюючих заходів під час здійснення господарської діяльності 
суб’єктами господарювання (пасажирські перевезення, діяльність ринків, 
закладів громадського харчування, закладів продовольчої торгівлі та ін.) на 
території Стрийської територіальної громади.

2.До складу мобільних груп залучати працівників поліції Стрийського 
районного управління  поліції ГУ НПУ у Львівській області, представника
Стрийського міського управління ГУ Держпродспоживслужби у Львівській 
області, начальника служби з питань торгівлі, побутового обслуговування та 
захисту прав споживачів виконавчого комітету міської ради  Н.Засанську та 
головного спеціаліста  служби з питань торгівлі, побутового обслуговування 
та захисту прав споживачів виконавчого комітету міської ради Г.Кіналь.

3.Керівникам Стрийського районного управління поліції  ГУ НП 
України у Львівській області М. Луговому та міського управління ГУ 
Держпродспоживслужби у Львівській області В.Чабановичу забезпечити 



дотримання членами мобільних груп вимог чинного законодавства України 
під час проведення перевірок.

4. Мобільним групам у своїй діяльності керуватися вимогами 
постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 9 грудня 2020 року, (зі 
змінами та доповненнями) постанови Кабінету Міністрів України № 104 від 
17.02.2021р. «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» 
та інших розпорядчих документів Кабінету Міністрів України, МОЗ України 
та головного державного санітарного лікаря України щодо запобігання 
поширенню коронавірусної хвороби(COVID-19).

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти  на  заступника 
міського голови  М.Журавчака.

Міський голова                                                                        Олег КАНІВЕЦЬ

 


