
ОБУХIВСЬКА MICЬKA РАДА
киiвськоi оБлАстI

ВИКОНДВЧИЙ KOMITET
розпоряджЕнняNf,{h

вiд 09 серпня 2O2I року

Про комплексне обстеження закладiв освiти,
розташованих на територiI Обу<iвськоi MicbKoi
територiальноi громади Обухiвського району
КиТвськоi областi, щодо пiдготовки ix до роботи
у 202l.12022 навч€шьному роцi

Вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту а cTaTTi З2, пункту 20 частини 4 cTaTTi
42 ЗаКОнУ Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>>, Законiв Украiни
uПро ocBiTy>>, <Про заг€Lльну середню ocBiTy>>, <Про дошкiльну ocBiTp>, <<Про
позашкiльну ocBiTy>), розпорядження голови КиiЪсъкоi обласноi державноТ
адмiнiстрацii вiд 06.07.202l Ns362 <Про заходи з пiдготовки до
ОРГаНiЗОваноГо початку 202112022 навчального року в Киiвськiй областi>>,

розпорядження Обухiвського мiського голови вiд 20.07.202| Ns 362 <Про
заходИ з пiдготОвки дО органiзоВаногО початкУ 202112022 навчального року в
ОбУХiВСькiй мiськiй територiа-пьнiй громадi> та з метою визначення якостi
пiдготовки матерiально-технiчноI бази закладiв освiти до роботи у 202|12022
НаВЧ€tЛЬНОМУ РОЦi, Обладнання енергетичного призначення, зовнiшнiх
iнженерних мереж до стабiльноТ роботи в осiнньо-зимовий перiод:

1. ЗаТверДИти склад робочоi KoMicii з питань комплексного обстеження

2. Робочiй KoMicii провести комплексне обстеження закладiв освiти,
РОЗТаШОВаних на територii ОбухiвськоТ мiськоi територiалъноТ громади
обухiвського району Киiвськоi областi, 18-20 серпня 2021року.

З. Контроль за виконанням цього розпорядження зЕuIишаю за собою.

Обухiвський мiський
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склАд
робочоi KoMicii з питань комплексного обстеження закладiв освiти,

розташованих на територii Обухiвськоi MicbKoi
. територiальноi громади Обухiвського району Киiвськоi областiо

щодо пiдготовки ix до роботи
у 202112022 навчальному роцi

Левченко Олександр Миколайович

Шевченко AHToHiHa Василiвна

Вяхiрсв Максим Олегович

Коломiець Олена Геннадiiвна

Ленда Олександр Миколайович

Гак Любов IBaHiBHa

Головач Олександр Миколайович

Рева Володимир Васильович - начzLпьник Обухiвського вiддiлу

областi;

- завiдувач сектором з питань
надзвичайних ситуацiй та цивiльного
захисту Виконавчого KoMiTeTy
Обухiвськоi MicbKoi ради КиiвськоТ
областi;

- голова ОбухiвськоТ MicbKoT профспiлки
працiвникiв освiти i науки;

- начЕuIьник Обухiвського районного.п
управлiння Головного управлiння ЩСНС
Украiни у КиТЁськiй областi (за згодою);

Головного управлiння
,Щержпродспоживслужби в КиiЪськiй
областi (за згодою)

Додаток
до розпорядження мiського голови

вiд 09.08.2021 Jф -tr-L

- Обухiвський мiський голова;

- заступник мiського голови;

- заступник мiського голови;

- наччLпьник управлiння освiти
Виконавчого KoMiTeTy
Обухiвськоi MicbKoT ради КиТвськоТ

Керуючий справами виконкому B.I. Рогоза


