
УКРАЇНА

ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

/ £  серпня 2021 року Вовчанськ № З 'З  /

Про внесення змін до складу комісії з перевірки 
готовності закладів освіти Вовчанської міської 
ради до роботи в новому 2021/2022 навчальному 
році

Відповідно до підпунктів 19, 20 пункту 4 статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», та у зв’язку з кадровими змінами

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Внести зміни до складу комісії з перевірки готовності закладів 
освіти Вовчанської міської ради до роботи в новому 2021/2022 навчальному 
році (далі - комісія), затвердженої розпорядженням міського голови від 26 
липня 2021 року № 272 «Про проведення перевірки готовності закладів освіти, 
засновниками яких є Вовчанська міська рада, до роботи в новому 2021/2022 
навчальному році»:

1.1. Вивести зі складу комісії
Валерія БОГОРОДИЦЬКОГО - начальника Вовчанського районного 

управління Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській 
області.

1.2. Ввести до складу комісії
Олену ЛУПАНОС - провідного фахівця відділу державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства Управління Чугуївського району 
Головного Управління Держпродспоживслужби в Харківській області (за 
згодою).

2. Затвердити оновлений склад комісії (додаток 1).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника міського голови з питань діяльності викрн^Зчих органів ради Сергія
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Анатолій СТЕПАНЕЦЬ



Додаток 1
до розпорядження міського голови 
від «___» серпня 2021 року № ___

Склад
комісії з перевірки готовності закладів освіти Вовчанської міської ради до 

роботи в новому 2021/2022 навчальному році

Голова комісії:
1. Сергій КРУПОДЕРЯ - заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів влади

Члени комісії:
2. Вячеслав БОРОДАВКА

3. Ірина ГОЛОДЕНКО
4. Андрій КОСТЕНКО

5. Юлія ЛЕМІШКО

6. Олена ЛУПАНОС

7. Віра СОРОКОВА 

Заступник міського голови^

- голова Вовчанської міської організації 
профспілки працівників освіти і науки України 
(за згодою)
- головний спеціаліст відділу освіти
- головний інспектор відділу забезпечення
надзвичайним ситуаціям Чугуївського
районного управління ГУ ДС НС України у 
Харківській області (за згодою)

завідувач відділення епідеміологічного 
нагляду (спостереження) та профілактики 
неінфекційних хвороб Вовчанської філії 
Державної установи «Харківський обласний 
центр контролю та профілактики хвороб 
Міністерства охорони здоров’я України»(за 
згодою)
- провідний фахівець відділу державного
нагляду за дотриманням санітарного
законодавства Управління Чугуївського
району Головного Управління
Держпродспоживслужби в Харківській області
- начальник відділу освіти міської ради

Сергій КРУПОДЕРЯ


