УКРАЇНА
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 94
від 01 серпня 2018 року

Про
проведення
перевірки
готовності закладів освіти до 20182019 навчального року та стану їх
підготовки до роботи в осінньозимовий період
На виконання Закону України «Про освіту», відповідно до статті 6,
статті 16, статті 22, статті 26; підпунктів 1-6 пункту а, підпунктів 1,2,4,6,7
пункту б статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
з метою організованого початку нового 2018-2019 навчального року в
закладах освіти та визначення стану їх готовності до роботи в осінньозимовий період :
1. Утворити робочу групу по перевірці готовності освітніх закладів
до 2018-2019 навчального року та опалювального сезону, у складі
згідно з додатком.
2. Провести перевірку підготовки закладів освіти до нового
навчального року та опалювального сезону до 30 серпня 2018 року.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на завідувача
сектору освіти та гуманітарного розвитку Семенюк В.І.

Сільський голова

С.Н.Лейбзон

Додаток до розпорядження
Музиківського сільського голови
№94 від 01 серпня 2018 року
СКЛАД
робочої групи з перевірки готовності закладів освіти до нового 018-2019
навчального року та опалювального сезону
Лейбзон
Савелій Нолєвич

- голова Музиківської сільської ради, голова
робочої групи
Члени робочої групи:

Семенюк
Вікторія Іванівна
Колісніченко
Людмила Леонтіївна

Черноус
Олександр Григорович
Томюк
Катерина Глібівна

Стригунова
Людмила Вініамінівна

Фомін
Євген Миколайович

- завідувач сектору освіти та гуманітарного
розвитку Музиківської сільської ради,
заступник голови робочої групи;
- завідувач
сектору
містобудування
та
архітектури,
розвитку
інфраструктури,
житлово-комунального
господарства,
енергоефективності
та
благоустрою
Музиківської сільської ради;
- начальник
Білозерського
районного
управління
Головного
управління
Держпродспоживслужби
в
Херсонській
області (за згодою);
- провідний фахівець відділу державного
нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства
Білозерського
районного
управління
Головного
управління
Держпродспоживслужби
в
Херсонській
області (за згодою);
- завідуюча
Білозерським
районним
лабораторним відділенням Херсонського
міськрайвідділу
державної
установи
«Херсонський обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров'я України»
(за згодою);
- начальник Білозерського районного сектору
Головного управління Державної служби з
надзвичайних
ситуацій
України
у
Херсонській області ( за згодою).

