УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 12.08.2011 року № 205
Про створення районної комісії
по перевірці стану підготовки
навчальних закладів
до 2011-2012 навчального року
З метою організації контролю за станом підготовки загальноосвітніх навчальних закладів до нового навчального року, на виконання розпорядження
голови облдержадміністрації від 12.04.2011 року № 132 «Про підсумки опалювального сезону 2010-2011 року, підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу і об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 року та погашення заборгованості за
енергоносії»:
1. Створити районну комісію щодо здійснення контролю стану готовності загальноосвітніх навчальних закладів до нового навчального року та
до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 року у складі, що додається.
2. Районній комісії:
2.1. Здійснити об’їзд навчальних закладів району в період з 15.08.2011р.
по 17.08.2011р.
2.2. Провести обстеження технічного та санітарного стану будівель і
споруд, 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 26.08.2011 року.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Ковальчука О.С.
Голова районної
державної адміністрації

А.В. Дяченко

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 12.08.2011 року № 205

СКЛАД
районної комісії по перевірці стану підготовки
навчальних закладів до 2011-2012 навчального року
Балюрко
Сергій Сергійович

– начальник відділу освіти райдержадміністрації,
голова комісії
Члени комісії:

Гришенчук
Володимир Федорович

– заступник начальника відділу – начальник
сектора з питань наглядово-профілактичної
діяльності Олевського РВ УМНС України
в Житомирській області (за згодою)

Десюк
Наталія Федорівна

– помічник головного державного санітарного
лікаря районної санепідемстанції (за згодою)

Малиновська
Ніна Пилипівна

– завідуюча виробництвом Олевського комбінату
громадського харчування (за згодою)

Рудницька
Таміла Володимирівна

– помічник головного державного санітарного
лікаря районної санепідемстанції (за згодою)

Саковець
Валентина Дем’янівна

– технолог Олевського комбінату громадського
харчування (за згодою)

Торгонський
Дмитро Борисович

– старший інспектор сектора з питань наглядовопрофілактичної діяльності Олевського РВ
УМНС України в Житомирській області
(за згодою)

Хоменко
Олександр Вікторович

– заступник начальника відділу освіти
райдержадміністрації

Керівник апарату
райдержадміністрації

С.О. Павлюк

