
УКРАЇНА
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

15.01.2020_                                                                                                          №42

м. Лиман

Про  створення  робочої  групи  щодо

проведення  моніторингу  наявних

АЗС та автогазозаправних пунктів на

території Лиманської ОТГ

З  метою  протидії  нелегальній  діяльності  автозаправних  станцій  та  авто

газозаправних пунктів на території Лиманської об’єднаної територіальної громади,

на виконання доручення Президента України, Рішення Кабінету Міністрів України

від  24 грудня 2019  року  щодо припинення роботи  нелегальних АЗС,  протоколу

апаратної наради виконавчого комітету Лиманської міської ради №1 від 11.01.2020

року,  відповідно  до  статті  42  Закону  України  "Про  місцеве  самоврядування  в

Україні":

1.Утворити  робочу  групу  щодо  проведення  моніторингу  наявних  АЗС  та

автогазозаправних  пунктів  на  території  Лиманської  ОТГ  та  затвердити  її  склад

(Додаток 1);

1.1.Робочій групі:

1.1.1.Провести відвідування власників АЗС на території  Лиманської ОТГ з

метою  інформування  їх  та  їхніх  працівників  про  найбільш  ефективні  способи

додержання законодавства про працю, моніторингу стану його додержання, у тому

числі щодо оформлення трудових відносин; 

1.1.2.Провести  моніторинг  наявності  правовстановлюючих  документів  на

землю та будівлі АЗС та авто газозаправних пунктів, які розташовані на території

Лиманської ОТГ;

1.1.3.Скласти  схему розташування АЗС та авто газозаправних пунктів,  які

розташовані на території Лиманської ОТГ;

1.1.4.Провести  моніторинг  фермерських  господарств  на  території

Лиманської  ОТГ  задля  перевірки  наявності  необхідної  документації  щодо

зберігання паливно-мастильних матеріалів;

2.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                            П. Ф. Цимідан



  Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням міського голови

 15.01.2020№42_

Склад 
робочої групи щодо проведення моніторингу наявних АЗС та
автогазозаправних пунктів на території Лиманської ОТГ

Малий Р. О. - Голова робочої групи, керуючий справами 

виконавчого комітету Лиманської міської ради

Безгубов О. В. - Секретар робочої групи, начальник відділу з 

питань праці виконавчого комітету 

Лиманської міської ради

Члени комісії:

Шпак О. Г. - Головний архітектор, начальник відділу 

містобудування і архітектури виконавчого 

комітету Лиманської міської ради

Кича К. І. - Головний спеціаліст відділу 

містобудування і архітектури виконавчого 

комітету Лиманської міської ради

Красногрудь Н. А. - Начальник відділу земельних відносин 

виконавчого комітету Лиманської міської 

ради

Задорожний О. О. - Начальник відділу агропромислового 

розвитку Лиманської міської ради

Тихонов О. А. - Провідний фахівець Лиманського РВ ДСНС 

України в Донецькій області (за згодою)

Роменський М. М. - Заступник начальника сектору превенції 

Лиманського ВП Слов’янського ВП ГУНП у 

Донецькій області (за згодою)

Керуючий справами Р. О. Малий


