
 
 

Виконавчий комітет Первомайської міської ради 

Відділ освіти 

 

НАКАЗ 

м. Первомайський 

 

03.03.2021           № 66 

 

Про проведення весняного огляду  

будівель, споруд та інженерних  

мереж закладів освіти міста 

 

На  виконання  ст. 39² Закону України «Про регулювання містобудівної      

діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VІ (зі змінами).  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Виконати у термін з 22 березня 2021 року по 16 квітня 2021 року загальний             

періодичний весняний огляд будівель, споруд та інженерних мереж             

закладів освіти міста згідно «Річного плану-графіку проведення технічних 

оглядів будівель, споруд та інженерних мереж закладів освіти міста у 2021 

році», затвердженого наказом начальника відділу  освіти від 03.03.2021 р.    

№ 65. 

2. Для  проведення  загального  періодичного  весняного  огляду   призначити  

комісію у складі:  

Голова комісії:  

Столяр Ю.О.      – начальник господарчої групи.  
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Члени комісії:  

Кравченко І.Р.   – старший інженер з технагляду, 

Петруніна І.В.  – спеціаліст служби з охорони праці  

3. До  складу  комісії  залучити  керівника, заступника директора з                

господарчої роботи/завідувача господарством закладу освіти міста. 

4. Після  закінчення  огляду  будівель,  споруд  та інженерних мереж закладів 

освіти міста скласти акти обстежень по кожному закладу. 

5. У термін до 30.04.2021 року до центру МТЗ Департаменту науки і освіти 

надіслати Звіт щодо проведення огляду технічного стану будівель, споруд та 

інженерних мереж навчально-виховних закладів освіти міста. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  

 

 

Начальник міського відділу освіти    Аліна САДЧЕНКО 
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З наказом від 03.03.2021 № 66 ознайомлені: 

 

директор КЗ Первомайський ліцей № 2 _________ Барабан Ю.В. 

директор КЗ Первомайський ліцей № 3 

«Успіх»      _________ Сухарєва О.С. 

 

директор КЗ Первомайський ліцей № 5 _________ Стоцька О.А. 

 

директор КЗ Первомайський ліцей № 6 _________ Єрмоленко В.В. 

 

директор КЗ Первомайський ліцей № 7 _________ Терещенко Г.В. 

завідувач Грушинської філії 

КЗ «Первомайський ліцей № 3 «Успіх» _________ Бардіна З.Б. 

завідувач Ржавчицької філії 

КЗ «Первомайський ліцей № 3 «Успіх»  _________ Колєснік Л.В. 

 

директор КЗ Первомайський ЗДО № 4 _________ Чистопрудова А.В. 

 

директор КЗ Первомайський ЗДО № 5 _________ Кофан С.П. 

 

директор КЗ Первомайський ЗДО № 10 _________ Мікуліна Л.П. 

 

директор КЗ Первомайський ЗДО № 14 _________ Хома Н.М. 

 

директор КЗ Первомайський ЗДО № 16 _________ Губанова І.В. 

 

директор КЗ Первомайський ЗДО №17 _________ Колованова І.М. 

 

директор КЗ Грушинський ЗДО  _________ Котляренко А.І. 

 

директор КЗ Ржавчицький ЗДО  _________ Бакай Т.І. 

 

директор Первомайського КЗ МРЦ _________ Козачок Г.П. 

 

директор Первомайського БДЮТ  _________ Потапова Ю.О. 

 

в.о. директора Первомайський ДЮСШ _________ Мироненко С.М. 

 

директор КУ Первомайський ІРЦ  _________ Рішко Ю.І. 

 

старший інженер з технагляду   _________ Кравченко І.Р. 


