
                                                                

                                               
З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Т Е Р Н О П І Л Ь С Ь К А  О Б Л А С Т Ь
     В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

РІШЕННЯ
від 16.07.2021 року №189

Про    затвердження  складу 
комісії з перевірки закладів 
освіти Збаразької міської ради 
до нового 2021/2022 навчального 
року та роботи в осінньо – 
зимовий період   

Керуючись  статтями   32,  52,   Закону  України  "Про  місцеве  самоврядування  в
Україні", відповідно до  Законів України "Про освіту",    "Про дошкільну освіту",  "Про
повну  загальну  середню  освіту",   "Про  позашкільну  освіту",     відповідно  до  рішення
виконавчого комітету Збаразької міської ради від 28 травня 2021 року №117 "Про підсумки
проходження осінньо-зимового періоду 2020/2021 року та завдання з підготовки об'єктів
житлово-комунального  господарства,  соціальної  сфери  та  інфраструктури  до  роботи  в
осінньо-зимовий  період  2021/2022  року",  з  метою  забезпечення  організованої  роботи
закладів освіти Збаразької міської ради у новому 2021/2022  навчальному році та в осінньо-
зимовий період,  розглянувши листа управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської
ради  від 08  липня 2021 року  № 01/664-06,   виконавчий комітет  

ВИРІШИВ:

        1. Утворити   комісію  з перевірки закладів освіти Збаразької міської ради до нового 
2021/2022  навчального року  та  роботи  в осінньо – зимовий період     та затвердити  її 
склад згідно з додатком.
        2.   Комісії  з перевірки закладів освіти Збаразької міської ради  до нового 2021/2022  
навчального року  та  роботи  в осінньо – зимовий період:
        1)  здійснити  об'їзд закладів освіти Збаразької міської ради з метою вивчення стану
підготовки їх   до нового 2021/2022  навчального року та роботи в осінньо-зимовий період
з подальшим підписанням відповідних Актів;
        2)  у ході проведення  огляду стану підготовки закладів освіти Збаразької міської ради
до нового 2021/2022 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період особливу увагу
приділити  обстеженню технічного стану будівель і  споруд,  інженерних мереж з метою
запобігання їх руйнуванню та забезпечення надійного експлуатаційно-технічного стану.

 3. Управлінню    освіти молоді та   спорту  Збаразької    міської    ради (ФЛІНТА
В.В.).:

 1)  забезпечити координацію роботи з питань організації виконання 
даного рішення;
         2) розробити Пам’ятку перевірки стану готовності закладів освіти Збаразької міської
ради до нового 2021/2022 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період;
         3) розробити Графік перевірки  стану готовності закладів освіти Збаразької міської
ради до нового 2021/2022 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період.
        4.  Керівникам закладів освіти Збаразької  міської ради:

  1)   розробити  комплексні  заходи  з  підготовки  закладів  освіти  до  початку  нового



2021/2022 навчального року,  належного та  безперебійного їх функціонування в осінньо-
зимовий період;

  2)  вжити  заходів  щодо  забезпечення  рівного  доступу  до  якісної  освіти  дітей  з
особливими  потребами  та  продовжити  роботу  щодо  запровадження  інклюзивної  форми
навчання, відповідно до потреби відкривати класи з інклюзивною формою  навчання;
        3) забезпечити створення належних умов для організації навчання учнів 1-х класів в
умовах Нової Української Школи;

  4) забезпечити суворий контроль за споживанням паливно- енергетичних ресурсів;.
  5) завершити підготовку теплових мереж до роботи в осінньо-зимовий період;
  6)  посилити  контроль  за  виконанням  вимог  нормативно-правових  актів  з  безпеки

життєдіяльності та охорони праці санітарно-гігієнічних норм в закладах освіти, забезпечити
безпечні і нешкідливі умови для усіх учасників освітнього процесу.

  7) провести перевірку стану комплектування  закладів  освіти первинними засобами
пожежогасіння;

  8) провести випробування спортивного та ігрового обладнання на міцність кріплення
та надійність експлуатації;

  9) провести обстеження протипожежного стану всіх будівель,  справність технічних
засобів пожежогасіння;

 10)  провести  спільно  з  представниками  відповідних  служб  комісійну  перевірку
готовності  теплових  господарств  закладів  освіти  до  роботи  в  осінньо  -  зимовий  період
2021/2022  років із отриманням відповідних актів.

5.  Контроль за виконанням  даного  рішення покласти  на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Анатолія КАЧКУ. 

Збаразький міський голова                                         Р.С.ПОЛІКРОВСЬКИЙ

                                                                        
                                                                     



                                                                         Додаток 
                                                                        до рішення  виконавчого  комітету   
                                                                        Збаразької   міської ради                                            
                                                                        від  16.07.2021р. №189

СКЛАД
комісії  з перевірки закладів освіти Збаразької  міської  ради  до нового 2021/2022  
навчального року  та  роботи  в осінньо – зимовий  період 

КАЧКА Анатолій 
Ярославович

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, голова комісії;

ФЛІНТА Володимир 
Вікторович

- начальник управління освіти, молоді та спорту Збаразької
міської ради, заступник голови комісії;

ГОЛИНСЬКА Ірина 
Степанівна 

-  інженер з охорони праці  комунальної установи 
"Централізована бухгалтерія з обслуговування закладів 
освіти"  Збаразької міської ради, секретар комісії;

                       Члени робочої групи:
ГЕРАСИМЧУК Олександр 
Євгенович  

- директор комунальної установи "Центр професійного 
розвитку педагогічних працівників"   Збаразької міської 
ради;

ДМИТРИШИН Людмила 
Андріївна  

- бухгалтер   комунальної установи "Централізована 
бухгалтерія з обслуговування закладів освіти"  Збаразької
міської ради;

КЛЮЧКА Мар'яна Ігорівна - головний спеціаліст відділу освіти  управління освіти, 
молоді та спорту Збаразької міської ради;

ЛУЦІВ Людмила Іванівна - спеціаліст І категорії  відділу освіти управління освіти, 
молоді та спорту Збаразької міської ради;

ПАНАСЮК Тетяна 
Іванівна

- начальник відділу освіти управління освіти, молоді та 
спорту  Збаразької міської ради;

РУДАН Андрій 
Миколайович

- голова постійної депутатської комісії з питань освіти, 
медицини, культури, спорту, молодіжної політики, 
туризму, духовності та соціального захисту населення;

ХОМИШАК Мар'яна 
Степанівна 

- головний спеціаліст відділу державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства Збаразького 
управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Тернопільській області 
(погоджено);

ЮЩИШИН Леся 
Андріївна

- спеціаліст І категорії  відділу освіти управління освіти, 
молоді та спорту  Збаразької міської ради

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                                     О.А.Присяжнюк.     
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