
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

__25 червня_2020______ року                     Старокостянтинів                         № ____121______ 

 

 

Про підготовку освітніх закладів міста до 

нового 2020/2021 навчального року 

 

 

Проаналізувавши комплекс завдань щодо забезпечення належної 

підготовки закладів освіти до нового 2020/2021 навчального року та 

можливості фінансового забезпечення, відповідно до розпорядження міського 

голови від 25 червня 2020 року № 103/2020-рвс «Про відрядження 

МЕЛЬНИЧУКА М.С., САВІЦЬКОГО В.В.», керуючись ст. 32 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Управлінню освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради (Анатолій ПАСІЧНИК) до 01 липня 2020 року розробити план 

заходів щодо належної підготовки закладів дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти до нового 2020/2021 навчального року. 

 

2. Управлінню освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради, керівникам закладів дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти вжити заходів щодо якісної підготовки освітніх закладів 

до початку 2020/2021 навчального року. 

 

3. Утворити комісію з питань перевірки готовності закладів освіти до 

нового 2020/2021 навчального року у складі згідно з додатком.  

 

4. Комісії провести огляд готовності закладів освіти з 18 серпня 2020 року 

до 20 серпня 2020 року та оформити відповідні акти. 

 

5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 

рішення покласти на управління освіти виконавчого комітету міської ради 

(Анатолій ПАСІЧНИК). 

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
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міського голови Тетяну БОНДАРЧУК. 

 

 

 

Перший заступник  

міського голови                         підпис                                Володимир БОГАЧУК 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

25 червня 2020 року № 121 
 

 

 

Склад комісії 

з питань перевірки готовності закладів освіти до нового  

2020/2021 навчального року 

 

БОНДАРЧУК  

Тетяна Володимирівна 

 

- заступник міського голови, голова комісії; 

 

БОРИЩУК  

Лариса Михайлівна 

- начальник господарської групи управління 

освіти виконавчого комітету міської ради, 

секретар комісії; 

 

БОЛЬНИХ 

Галина Миколаївна 

- заступник начальника управління начальник 

відділу державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства 

Старокостянтинівського міськрайонного 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Хмельницькій 

області (за згодою); 

 

ГОРДІЙЧУК  

Володимир Володимирович 

- головний спеціаліст-експерт з умов праці 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

ГОРОДОВА  

Людмила Олександрівна 

- депутат Старокостянтинівської міської ради, 

завідувач дошкільного навчального закладу № 7 

(за згодою); 

 

ПАСІЧНИК  

Анатолій Панасович 

- начальник управління освіти виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради; 

 

ПРОКОПЧУК  

Станіслава Фабіянівна 

- голова міської профспілкової організації 

працівників освіти; 

 

РЕДЧИЦЬ  

Володимир Анатолійович 

- головний спеціаліст відділу безпечності 

харчових продуктів та ветеринарної медицини 

Старокостянтинівського міськрайонного 

управління Головного управління  
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Продовження додатка 

 

 Держпродспоживслужби в Хмельницькій області 

(за згодою); 

 

ЧИЖ  

Сергій Володимирович 

- начальник Старокостянтинівського РС ГУДС НС у 

Хмельницькій області (за згодою). 

 

 

 

Секретар міської ради   підпис      Олександр СТЕПАНИШИН 
 

 


