
 
МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 26 

 
від 26 лютого  2021 року 

 

Про проведення обстежень закладів 
освіти та здійснення їх паспортизації

 

 
 
 

На виконання доручення голови Херсонської обласної державної 
адміністрації від 10 лютого 2021 року № 25-д, за результатами селекторної 
наради щодо обговорення шляхів вирішення актуальних питань розвитку 
області від 08 лютого 2021 року, керуючись статтею 17, підпунктом 1 пункту «а 
статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 
проведення обстежень закладів дошкільної, загальної середньої освіти та 
здійснення їх паспортизації: 

 
1. Затвердити склад комісії Музиківської сільської ради з обстеження 

закладів дошкільної, загальної середньої освіти та здійснення їх 
паспортизації у складі згідно з додатком 1. 

2. Комісії Музиківської сільської ради здійснити обстеження закладів 
дошкільної, загальної середньої освіти та провести їх паспортизацію, 
згідно з графіком (додаток 2). 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника 
відділу освіти та гуманітарного розвитку Сальнікову Ю.В. 

 
 
 

 

                     Сільський  голова                                С.Н. Лейбзон 
 

 
 
 
 



Додаток  1 до розпорядження   
сільського голови № 26 
від 26 лютого 2021 року 

 
СКЛАД 

комісії з обстеження закладів дошкільної, загальної середньої освіти та 
здійснення їх паспортизації 

Лейбзон 
Савелій Нолєвич 

- голова Музиківської сільської ради, голова 
робочої групи 

 
Члени робочої групи: 

 
Сальнікова  
Юлія  Валеріївна 
 
Бондаренко Катерина 
Костянтинівна 
 

- начальник відділу освіти та гуманітарного 
розвитку Музиківської сільської ради, 
заступник голови робочої групи;  

- спеціаліст відділу освіти та гуманітарного 
розвитку Музиківської сільської ради; 

Колісніченко 
Людмила Леонтіївна 
 
 

- інспектор з розвитку інфраструктури, 
житлово-комунального господарства та 
енергоефективності Музиківської сільської 
ради;  

Черноус 
Олександр Григорович 

- начальник Білозерського районного 
управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Херсонській 
області  (за згодою); 

Томюк 
Катерина Глібівна 

- провідний     фахівець     відділу      державного 
нагляду      за       дотриманням        санітарного  
законодавства Білозерського районного   
управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Херсонській 
області  (за згодою). 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  2 до розпорядження   
сільського голови № 26 
від 26 лютого 2021 року 
 
 

Графік  

проведення обстеження закладів дошкільної, загальної середньої освіти 
та здійснення їх паспортизації  

1. Комунальний заклад «Музиківський ліцей» Музиківської сільської 
ради Білозерського району Херсонської області» - 22.03.2021 року. 

2. Комунальний заклад «Музиківський ясла-садок Музиківської сільської 
ради Білозерського району Херсонської області» - 22.03.2021 року. 

3. Комунальний заклад «Східненська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Музиківської сільської ради Білозерського району 
Херсонської області» - 22.03.2021 року. 

4. Комунальний заклад «Східненський ясла-садок Музиківської сільської 
ради Білозерського району Херсонської області» - 22.03.2021 року. 

 


