
 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

18.08.2016 № 91 

 

 

Про створення комісії по перевірці  

готовності навчальних закладів до  

роботи в 2016-2017 навчальному році 

 

 

Відповідно до статей 34, 42 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, законів України „Про освіту“, ,,Про охорону праці“, ,,Про пожежну 

безпеку“, ,,Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення“, з метою своєчасної підготовки навчальних закладів Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади до роботи в 2016-2017 навчальному 

році, створення безпечних умов праці та навчання, попередження травматизму 

серед учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти, дотримання в 

них правил і норм з охорони праці та пожежної безпеки, виробничої санітарії: 

1. Утворити комісію по перевірці готовності навчальних закладів до 

роботи в 2016-2017 навчальному році (далі комісія), що додається. 

2. Комісії: 

         1) провести перевірку готовності приміщень, навчально-матеріальної, 

матеріально-технічної бази, інженерних мереж, території навчальних закладів 

до нового навчального року 22-23.08.2016; 

2) за результатами проведених перевірок скласти відповідні акти за 

встановленою формою до 25.08.2016.  

         3. Відділу освіти міської ради (Шерзой Н.Г.)  підготувати на розгляд 

виконкому міської ради питання щодо стану готовності навчальних закладів з 

урахуванням підсумків роботи комісії до 26.08.2016. 

        4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. 

 

 

 

Міський голова        О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 



 

                        Додаток 

                        до розпорядження  

                        міського голови 

                        від 18.08.2016 № 91 

 

 

Склад комісії по перевірці готовності навчальних закладів  

до роботи в 2016-2017 навчальному році 

 

 

Шикеринець  

І.С.  

- 

 

 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому, голова комісії 

Шерзой  

Н.Г.  

- начальник відділу освіти Пирятинської  

міської ради, заступник голови комісії 

 

Яременко  

О.К. 

 головний спеціаліст відділу освіти 

міської ради, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

Бурий  

М.С.   

 

 

- депутат міської ради,член постійної комісії з 

питань освіти, молоді, культури, фізичної 

культури, охорони здоров’я та соціального 

захисту (за згодою) 

 

Гнатюк  

Є.П.  

 

- 

 

виконуючий обов’язки начальника відділу 

управління комунальною власністю 

виконкому міської ради 

 

Горбачов  

О.В.  

- депутат міської ради, голова постійної комісії 

з питань освіти, молоді, культури, фізичної 

культури, охорони здоров’я та соціального 

захисту міської ради 

 

Константиненко  

Л.А.  

- лікар з гігієни харчування відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства України Управління 

Держпродспоживслужби у Пирятинському 

районі (за згодою) 

 

Котеньова  

Н.П.  

- фельдшер санітарний Пирятинського 

районного лабораторного відділення 

Держсанепідслужби (за згодою) 



 

 

Лешукова  

К.В.   

 

- 

 

 

 

 

санітарний фельдшер державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства 

України Управління Держпродспоживслужби 

у Пирятинському районі (за згодою) 

 

Мірошніченко  

А.О. 

- депутат міської ради, член постійної комісії з 

питань освіти, молоді, культури, фізичної 

культури, охорони здоров’я та соціального 

захисту міської ради 

 

Смешнова  

А.В. 

- провідний спеціаліст відділу освіти міської 

ради 

 

Томко  

Ю.Я. 

- провідний інспектор Пирятинського РС ГУ 

ДСНС України в Полтавській області                

(за згодою) 
 
 

 

 

 

Керуючий справами   

виконкому міської ради                                                             Л.В.Кочур     

 

 

 

 


