
 

                                                                                   

  

  

 ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ                  

тринадцятої позачергової сесії сьомого скликання 

(друге пленарне засідання) 

 

 

31 серпня 2016 року                                                                                        № 207                                                                                                                                                                 

             

                                                 

Про організацію навчального процесу 

в Пирятинській загальноосвітній школі  

І-ІІІ ступенів № 4 у 2016-2017  

навчальному році 

 

 

Відповідно до пункту 2 статті 32 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, на підставі технічного висновку фахівців 

Полтавської філії Державного підприємства „НДІпроектреконструкція“, які 

проводили обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж будівлі 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 по вул.Європейська, 2А в м.Пирятин 

Полтавської області, висновків комісії по перевірці готовності навчальних 

закладів до роботи в 2016-2017 навчальному році, утвореної розпорядженням 

міського голови від 18.08.2016 № 91, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Розпочати навчальний процес у Пирятинській загальноосвітній школі  

І-ІІІ ступенів № 4 з 01 вересня 2016 року, за виключенням використання 

частини другого поверху будівлі по вул.Європейська, 2А в м.Пирятин 

Полтавської області. 

2.  Заступнику міського голови з питань діяльності виконкому міської 

ради Вараві М.В. спільно з відділом освіти Пирятинської міської ради     

(Шерзой Н.Г.),  директором Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 4 Налчаджі О.С. та постійною комісією міської ради з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи 

(Войпанюк В.К.) розробити заходи щодо ліквідації недоліків, відображених у 

висновках експертизи будівельних конструкцій та інженерних мереж будівлі 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 по вул.Європейська, 2А в м.Пирятин 

Полтавської області, до 15 вересня 2016 року. 



3.  Рекомендувати відділу державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства України управління Держпродспоживслужби у 

Пирятинському районі (Середа А.А.) проводити обстеження санітарного стану 

школи один раз на два тижні до початку опалювального періоду. 

4.  Директору Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

Налчаджі О.С. запровадити особливий режим функціонування закладу: 

систематично проводити провітрювання класних приміщень, обстеження та 

просушування кімнат, де виявлені наслідки затікання дощових вод.  

5.  Юридичному відділу виконавчого комітету  міської ради  переглянути 

умови договору з уповноваженою особою, яка здійснювала технічний нагляд за 

проведенням капітального ремонту покрівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 4 по вул.Європейська, 2А в м.Пирятин Полтавської області, з метою 

притягнення її до відповідальності. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії 

Пирятинської міської ради.  

 

 

 

 

Міський голова                                             О.РЯБОКОНЬ 


