
чугу1вськА РАйоннА двРжАвнА Адм1н1стРАц|я
хАРк1всько[ оБлАст1

РозпоРядх{шння

({угу!в
Р? м д0ц

|{ро створення сп1льно| робоно[ групи для
вивчення стану заклад!в осв1ти,

розта1шованих на територ!| 9угу|вського
району )(арк!всьлсо1 област!, у тому числ! з

урахуванням заход!в реформи гшк!льного
харчування

Б!дпов1дно до 3акон1в !кра|ни .|{ро осв!ту>>, <|{ро повну загальну
середн}о осв1ту>>, *[{ро м|сцев1 дер>кавн| адм|н|страц||>>, на виконання
протокольного р|гпення за результатами селекторно| наради лтд головуванням
3аступника 1{ер1вника Фф|су [{резидента }кра|ни в|д |9 липня 202| Рок},
розпорядження голови )(арк!всько| облаоно| деря{авно| адм|н1страц|| в!д
23 липня202| року м 417 <|{ро створення сп|льно|робоно| групи для вивчення
стану заклад|в осв|ти' {арк1всько? област| з урахуванням заход|в рефоршти
тпк|.ттьного харчування) та керугочись статтями 6, з9 3акону !кра|ни
*|1р' м1сцев1 дер>кавн! адм|тт|страц1|>:

1. }творити сп1льну робону групу для вивчення стану заклад1в осв|ти,

розта1пованих на територ1| 9угу|вського району {арк|всько| област|, у тому
числ1 з урахуванням заход1в реформи гшк|льного харчування (д-1 _ Робоча
група) та 3атвердити ![ персональний склад (лодасться).

2. Робоч1й груп| провести до 10 серпня 202| року вивчення стану заклад|в
осв|ти, розта1пованих на територ1| {угу|вського району {арк|всько| област1, у
тому числ] з урахува|]ням заход|в реформи тпк|льного харчування' зг|дно з
граф1ком (додасться).

3 . Рекомендувати органам м|сцевого самоврядування 9угу|вського району :

3.1. 9творити сп|льн| робон! групи для вивчення стану заклад|в осв1ти,

розта1шованих на територ1| в|дпов1дгтттх громад району, у тому числ| з

урахування1\{ заход|в рес!орми тпт<|льного харчування |з залученням
г{редставник1в територ1альних орган|в [оловного управл|ння
!ер>т<продспо)кивслух<би в [арк!вськ!й област|, [оловного управл|ння
{ерясавно| слух<би з над3вичайних ситуац1й у {арк|вськ|й област| та
!правл1ння {еря<авно| слуя<би якост1 осв|ти {арк|всько| област|.

3.2' 3абезпечити проведення робоними групами вивчення стану заклад[в
осв!ти, розта1пованих на територ1| в!дпов|дних територ|альних громад' до 06
серпня 2021 року.
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з'з. 1нформувати районну дер)кавну адм|н|страц1го через в!дд|л осв|ти,
охорони здоров'я' культури, спорту районно| державно| адм|н!страц|| про

результати проведено] роботи до 06 оерпня 2021 року.
4. 1{онтроль за виконанням розпоряд)кення покрасти на заступника голови

районно? дерх(авн о 1' адм1н! стр ац|| Б олодим ира [ у барева.

[1ерпший заступ}!ик голови
райоптно[ дер>кавно| адм!н!страц!| (остянтин (Ф3-||1т1н



зАтввРджвно

Розпорядх{ення голови

районно| дерт{авно| адм1н|страц||

склАд
сп1льно[ робоно| групи для вивчення стану заклад1в осв!ти,

розта|пованих на територ!| 1{угу[вського району )(арк!всько[ област1, у
тому числ| 3 урахуванням заход1в реформи пшк!льного харчування

гуБАРвв
Болодимир Флександрович

БслсвцовА
1етяна Бладислав1вна

АлвксссвА
}Фл1я Басил!вна

Бслсвцов
Балер1й €ерг!йовин

Бслов
€ерг1й Болодимировин

голодвнко
1рина [{етр|вна

гу'шсвА
|{на €ерг1]вна

заступник голови районно| деря<авно1
адм|н|страц1|, голова Робочо| щупи

начальник в1дд|лу осв|ти, охорони здоров'я,
культури' спорту районно| дер>кавно|
адм!н1страц||, заступник голови Робочо| групи

начальник в|дд|лу осв|ти 3м1|всько] м|сько| ради
9угу|вського райтону )(арк|всько| област|
(за згодото)

начальник в1дд1лу осв|ти, культури | спорту
9каловсько| селртщно| ради {угу|вського району
)(арк1всько] област| (за згодого)

начальн1.1к в|дд1лу осв|ти, культури' спорту та
молод| йалин|всько| селищно] Ради 9угу|воького
району {арк1всько] област| (за згодото)

головний спец|ал|ст в|дд|лу осв|ти Бовчансько{
м!сько| Ради {угу|вського району )(арк|всько|
област1 (за згодото)

пров!дний фах|вець в1дд|лу безпечност| харнових
продукт|в та ветеринарно| медицини
9угу|вського управл|ння [оловного управл!ння
!еря<продспо}(ивслухсби в [арк!вськ1й област!
(за згодото)
начальник в1дд1лу безпечност| харчових
продукт1в та ветеринарно| медицини
9угу|вського управл|ння [оловного управл|ння
{ер>кпродспох(ивслу>т<6и в [арк|всвк|й област1
(за згололо)



доРвнськА
|1ат ал|я Б олодимир | в н а

зАРуБ!нА
[етяна Б|ктор|вна

кАлА1пник
[ерг|и |ванович

кононвнко
Болодимир Б|тал|йович

кРАснонос
1Фр!й йиколайович

кРивогуз
йаксим Флекс|йович

кульБА1пнА
Флена Флександр|вна

кизим
Фльга Б1ктор1вна

лвтучА
Флена йихайл!вна
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головний спец|ал|ст в|дд|лу 1нститут{|йного
аудиту управл1ння [ерхсавно| слу>кби якост|
осв|ти у [арк|вськ|й област| (за згодото)

еп|дем|олога в|дд1лу

дер)кавного нагляду за дотриманням сан|тарного
законодавства 9угу|вського управл1ння
[оловного управл1ння [ержпродспоя<ивслужби в

-}арк|вськ1й област| (за згодого)

головний спец|ал|ст в1дд|лу безпечност| харнових
продукт!в та ветеринарно| медицини
9угу|вського управл|ння [оловного управл1ння
[ер>кпродсг{ох{ивслуя<би в )(арк|вськ|й област|
(за згодого)

головний спец1ал|ст в|дд|лу безпечност| хариових
продут<т!в та ветеринарно? медицини 3м1|вського

управл1ння [оловного управл1ння
{ер>кпродспо)кивслу>кби в )(арк|вськ|й областт
(за згодого)

заступник начальника в1дд1лу запоб|гання
надзвичайним ситуац!ям 9угу|вського районного
в|дд1лу 1'оловтлог0 управл|гтня {ержавно| служби
з надзв}1.тайних ситуац1й у [арк|вськ1й област!
(за згодстто)

начальник 9угу|вського управл|ння [оловного
}правл!ння {ер>кшродспоживслух<би в

{арк!вськ|й област| (за згодото)

заступ1{ик начальника управл|ння начальник
в|дд1лу деря{авного нагляду за дотриманням
сан1тарного

управл|ння

законодавства {угу|вського
[оловного !правл|ння

{ер>кпродспоживслужби в )(арк1вськ1й област:
(за згодото)

начальник в1дд!лу осв1ти, молод| та спорту
|{ечен|зько| селищно| ради 9угу|вського району
)(арк1всько] област| (за згодото)

заступник начальника в1дд1лу осв|ти, охорони
здоровя' культури, спорту районно| дерх<авно|
адм|н1страц|| 

1



лисвн1{о
Балер!й Балер1йовин

осовський
1{остянтин Басильович

остАпвнко
€в|тлана йикола[вна

пРоцвнко
\4арина Болодимир|вна

пилипчук
1а!с!я 1ван]вна

пиР{жковА
1етяна Балер||вна

Ру/]внко
1{остя нтин €тан!славович

ФвдоРчвнко
Бадим Басильович

ФуРсов
Бладислав Анатол|йович
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пров|дний фах1вець в|дд1лу безпечност| харнових
продукт|в та ветеринарно| медицини
9угу|вського управл|ння [оловного управл|ння
!ер>кпродспо)кивслу>кби в {арк1вськ|й област|
(за згодого)

заступник начальника управл1ння начы1ьник
в|дд|лу державного нагляду за дотриманням
сан|тарного

управл1ння

законодавства
[оловного

{еря<продспо)кивслуж6и в [арк1воьк1й областт
(за згодото)

л|кар - еп|дем|олог в1дд|лу дер}кавного нагляду
за дотриманням сан|тарного законодавства
9угу|вського управл|ння [оловного управл|ння
!ер>т<продспо)кивслуж6и в [арк|вськ|й област|
(за згодого)

начальник управл|ння осв|ти 9угу!всько} м|сько|

Радм 9угу|вського району {арк|всько| област1
(за згодого)

головний спец|ал1ст в!дд|лу державного нагляду
за дотриманням сан1тарного законодавства
9угу|вського управл|ння [оловного управл1ння
{ер>кпродсг1оя{ивслу>к6и в )(арк1вськ|й област|
(за згодото)

головний спец1ал|ст в|дд1лу дер)кавного нагляду
за дотриманням сан|тарного законодавства
9угу|вського управл|ння [оловного управл|ння
!ер>кпродсшо)кивслу>кби в )(арк|вськ1й облаот|
(за згодого)

начальник в|дд1лу осв|ти €лобожансько|
селищно1 ради 9угу|вського району )(арк!всько|
облтаст! (за згодото)

спец|ал|ст 1 категор|] в1дд|лу осв|ти, молод! та
спорту €таросалт|всько| оелищно\ ради
9угу|вського району )(арк|всько| област|

головний спец1алт1ст в|дд1лу безпечност| хариових
продутст|в та ветеринарно| медицини
9угу|вського управл|ння [оловного ушравл|ння
!ер;т<продспох{ивслуясби в )(арк1вськ|й облаот|
('эа згодоло)

3м1|вського

управл|ння



цАРввськА
Бвел|на Флександр|вна

Ё{ачальник в|дд|лу осв|ти,
охорони здоров'я' культури'
спорту районно{ дерхсавно|
адм1н1страц1|
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начальник в|дд1лу осв|ти, культури' спорту та
молод! Бовопокровсько| селищно| ради
т{угу|вського району )(арк|всько| област|
(за згодого)

%- 1етяна БслсвцовА



зАтввРджвно

Розпорядя{ення заступника
голови районно|
дер)кавно| адм|н|страц||

Ёачальни. 
'1дд1'у 

осв|ти,
охорони здоров'я, культури,
спорту районно? дер>кавно|
адм1н|страц1|

гРАФ|к
вивченця стану заклад!в осв1ти, розта!пованих

9уц|вського району [арк|всько[ област!, у тошпу нисл!
заход!в рефорппи пшк!льного харчування

на територ!!
3 урахуванням

1етяна БслсвцовА

Аата 3аклад осв|ти
29 лилня202| року 3аклади осв|ти 9угу|всько? м|сько] Ради

9угу!вського району )(арк|всько| област|

30 липня 202| року заклади осв|ти |{ечен|зько] селищно| ради
9угу|вського району {арк|всько| област|

02 серпня 202| року заклади осв!ти Ёовопокровсько] селищно\ ради
9угувського району [арк{всько| област|

03 серпня 202,| року заклади осв|ти 9каловсько| селищно\ ради
9угу|вського району )(арк1всько| област|

04 серпня2021 року заклади осв|ти Бовчансько| м|сько| Ради
9угу!вського району )(арк|всько| област|

04 серпня2021 року заклади осв|ти €таросалт|всько] селищно\ ради
9угу|вського району )(арк|всько| област|

05 серпття 202| року 3аклади осв|ти 3м1?всько? м|сько] Ради
9угу!вського району )(арк|всько| област|

05 серпня2021 року заклади осв|ти €лобоэкансько| селищно1 ради
9угу!вського району )(арк|всько| област|

06 серпття 2021року заклади осв|ти йалин|всько| селищно| ради
9угу|воького району [арк|всько| област1


