
 

 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ   
                                                                                        

Від  10.08.2020                                                м. Бурштин                 № 320 

 

 

Про  перевірку готовності  

закладів   освіти міста  

до нового 2020-2021 навчального року 

 

 

 

З метою перевірки готовності закладів освіти міста до нового 2020-2021 навчального 

року та оперативного вирішення виявлених проблем, керуючись ст.32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Утворити робочі групи для перевірки стану готовності закладів освіти міста до 

нового  2020-2021 навчального року у складі відповідно з додатком. 

1.2. Структурним підрозділам міської ради забезпечити безумовне виконання заходів, 

передбачених цим розпорядженням. 

1.3. Затвердити графік перевірки стану готовності закладів освіти міста до нового 2020-

2021 навчального року (додається). 

1.4. Відділу освіти і науки (Іванні Томин)  подати матеріали перевірки міському голові 

до 28 серпня 2020р. 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з 

гуманітарних питань Надію Кицелу. 

 

 

 

 

 

 Міський голова                                                                                             Роксолана Джура                                                                            

 
 

 

 

 



                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                              Розпорядження  міського голови   

                                                                                       від  10.08.2020 №  320           

 

Склад робочої групи 

для перевірки готовності 

закладів освіти міста до нового 2020-2021 навчального року 

 

Кицела Надія Юліанівна                             - заступник міського голови 

Томин Іванна Степанівна                           - начальник відділу освіти і науки 

                                                                        Бурштинської міської ради 

Бойко Олена Тимофіївна                            - голова Бурштинської міської організації 

                                                                        профспілки працівників освіти і науки 

                                                                        України 

 Паньківська І.І.                                          - представник  відділу державного  

                                                                      нагляду за дотриманням   

                                                                      санітарного законодавства ГУДСС  

 Демська Б.Б.                                               -  представник  відділу державного  

                                                                       нагляду за дотриманням   

                                                                       санітарного законодавства ГУДСС      

Мазурик Г.І.                                                 - головний спеціаліст відділу  державного 

                                                                       нагляду за дотриманням                                                      

                                                     санітарного   законодавства ГУДСС 

Маслій Ігор Миколайович                          - начальник ДПРП м.Бурштина   

Томішак Оксана Володимирівна               - керівник робочої групи відділу 

                                                                        освіти і науки 

Сисак Любов Степанівна                           - інженер   відділу освіти і науки 

 

 
 

 

 



                                                                 Додаток   

до  розпорядження міського  голови    

                                                                                                                  від  10.08.2020 №  320          

  

 

 Графік  перевірки готовності 

закладів освіти міста до нового 2020-2021 навчального року 

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти і науки                                                                             Іванна Томин 

 

 

№ з/п Назва навчального закладу Дата перевірки  

1 ДНЗ №1 «Веселка» 20.08.2020 

2 ЗОШ №1 20.08.2020 

3 МНВК  20.08.2020 

4 ДНЗ №2 «Берізка» 20.08.2020 

5 ЗОШ №2 20.08.2020 

6 Гімназія  21.08.2020 

7 НВК 21.08.2020 

8 ЗДО №3 «Світлячок» 21.08.2020 

9 ЗОШ №3 21.08.2020 

10 ЗДО №6 «Пролісок» 21.08.2020 


