УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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№ 151

Про створення районної комісії по
перевірці стану підготовки
навчальних закладів до 2013/14
навчального року

З метою організації контролю за станом підготовки загальноосвітніх
навчальних закладів району до нового навчального року, на виконання
розпорядження голови райдержадміністрації від 22.07.2013 року № 147 «Про
завдання щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2013/14 року»,
розпорядження голови облдержадміністрації від 15.07.2013 року № 218 «Про
поліпшення санітарно-гігієнічних умов у загальноосвітніх закладах області» та
враховуючи доручення Уряду з даного питання:
1. Створити районну комісію щодо здійснення контролю стану готовності
загальноосвітніх закладів до нового навчального року та до роботи в осінньозимовий період 2013/14 року у складі, що додається.
2. Районній комісії:
1) здійснити об’їзд навчальних закладів району в період з 12.08.2013 року
по 16.08.2013 року;
2) провести обстеження технічного та санітарного стану будівель і
споруд, забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов функціонування
загальноосвітніх закладів, котельного господарства, енергетичного обладнання,
систем протипожежного захисту, приміщень харчоблоків, а також накопичення
запасів палива.
3. Відділу освіти райдержадміністрації проінформувати про результати
проведеної роботи райдержадміністрацію до 20.08.2013 року.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови райдержадміністрації Ковальчука О.С.
Голова адміністрації

А.В.Дяченко

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
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СКЛАД
районної комісії щодо здійснення контролю стану готовності загальноосвітніх
закладів до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період
2013/14 року
Левченко
Валерій Петрович

- начальник відділу освіти
райдержадміністрації, голова комісії

Гаврилюк
Алла Анатоліївна

- заступник начальника відділу освіти
райдержадміністрації, секретар комісії
Члени комісії:

Грузинська
Людмила Олександрівна

- технолог ТОВ «Візит» (за згодою)

Іллічова
Валентина Іванівна

- начальник епідеміологічного відділу
Олевського міжрайонного управління
Головного управління
Держсанепідемслужби у Житомирській
області (за згодою)

Кизилова
Тетяна Миколаївна

- головний спеціаліст відділу
містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства
райдержадміністрації

Козловець
Людмила Анатоліївна

- начальник Олевського міжрайонного
управління Головного управління
Держсанепідемслужби у Житомирській
області (за згодою)

Павлишин
Михайло Сергійович

- провідний інспектор Олевського
районного сектору ДС НС України в
Житомирській області (за згодою)

Русак
Людмила Петрівна
Світельський

- бухгалтер ТОВ «Візит» (за згодою)
- головний спеціаліст сектору житлово-

Олег Володимирович

комунального господарства відділу
містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства
райдержадміністрації

Торгонський
Дмитро Борисович

- головний інспектор Олевського
районного сектору ДС НС України в
Житомирській області (за згодою)

В.о. керівника апарату
райдержадміністрації

Л.П.Котвицький

