
 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

                                             

08.08.2017                       № 81 

 
 

Про визначення відповідальних 

осіб за проведення капітальних 

ремонтів по заміні вікон та дверей 

на енергозберігаючі у закладах освіти 

Пирятинської міської ради 
 

Керуючись статтями 29, 31 та 42 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, у зв’язку з проведенням капітальних ремонтів по 

заміні вікон та дверей на енергозберігаючі у приміщеннях Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 (вул. Європейська, 2а), 

Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4  (вул. Соборна, 38),  

Пирятинському ліцеї, Пирятинському центрі дитячої та юнацької творчості, 

Пирятинській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 1, Пирятинській станції 

юних техніків, Пирятинській школі естетичного виховання, Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6, дошкільному навчальному закладі 

„Ромашка“ (вул.Коцюбинського, 35) у місті Пирятині та у Олександрівській 

загальноосвітній школі  І ступеню, з метою здійснення контролю за 

виконанням ремонтних робіт  у цих закладах освіти: 

1. Визначити відповідальними за проведення капітальних ремонтів по 

заміні вікон на енергозберігаючі керівників закладів освіти: 

Хропко Віра Василівна – директор Пирятинського ліцею; 

Налчаджі Олександр Савелійович – директор Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4; 

Стадник Людмила Марківна – директор Пирятинського центру дитячої та 

юнацької творчості; 

Луценко Володимир Миколайович – директор Пирятинської школи 

естетичного виховання; 

Дяченко Володимир Іванович – директор Пирятинської станції юних 

техніків; 

Кошлач Людмила Олександрівна – завідувач дошкільного навчального 

закладу „Ромашка“; 

Сергієнко Лідія Василівна – директор Пирятинської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів № 1; 

Виповська Людмила Олександрівна – заступник директора Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6; 



Волик Лариса Петрівна – завідувач Олександрівської загальноосвітньої 

школи І ступеню.   

2. Відділу освіти міської ради (Тристан А.О.) довести до відома 

керівників закладів освіти розпорядження міського голови „Про визначення 

відповідальних осіб за проведення капітальних ремонтів по заміні вікон та 

дверей на енергозберігаючі у закладах освіти Пирятинської міської ради“ до 

09.08.2017 року. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника 

відділу управління коммунальною власністю виконкому міської ради          

Ільченка Т.М.  

 

 

 

 

Міський голова                                                                          О.РЯБОКОНЬ 


