
 
УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ     

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

 

НАКАЗ 

«06» березня 2020р.                                                                        № 121 

 

 

Про створення комісії з прийомки 

оздоровчих закладів, підпорядкованих 

Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 
 

 

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 

відповідно до розділу 2 «Правил прийомки дитячих оздоровчих таборів», 

Державних санітарних правил і норм «Улаштування, утримання і організація 

режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів», затверджених Постановою 

Головного державного санітарного лікаря України від 26.04.1999 № 23, листа 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 02.03.2020 № 01-32/640 

«Про вжиття заходів щодо початку оздоровчого сезону 2020 року» та з метою 

організованого початку роботи підвідомчих позашкільних оздоровчих закладів 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Здійснити з 19.05.2020 по 22.05.2020 прийомку оздоровчих таборів, 

підпорядкованих Департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

2. Затвердити склад комісії з прийомки оздоровчих закладів, 

підпорядкованих Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

- Періус Н.В., заступник директора Департаменту – начальник 

управління ресурсного забезпечення, голова комісії; 

- Дячук Ю.Д., головний спеціаліст відділу інклюзивної, спеціальної, 

позашкільної освіти та виховної роботи, член комісії; 

- Максимчук С.В., в.о. начальника відділу бухгалтерського обліку та 

звітності, член комісії; 

- Ілку Л.Г., завідувач відділу координації господарської діяльності 

навчальних закладів, державних закупівель та аудиту КУ «Навчально-



методичний центр якості освіти та координації господарської діяльності 

навчальних закладів області», член комісії; 

- Стінський Ю.Ю., провідний фахівець з технічного нагляду та 

будівництва КУ «Навчально-методичний центр якості освіти та координації 

господарської діяльності навчальних закладів області», член комісії; 

- Щербанович С.М., провідний фахівець з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності КУ «Навчально-методичний центр якості освіти та координації 

господарської діяльності навчальних закладів області», член комісії; 

- Балацький П.І., провідний фахівець з організації харчування КУ 

«Навчально-методичний центр якості освіти та координації господарської 

діяльності навчальних закладів області», член комісії; 

- Чернявський В.М., начальник відділу санітарно-епідеміологічного 

нагляду та організації розслідування спалахів Головного управління 

Держпродспоживслужби Чернівецької області, член комісії (за згодою); 

- Сушинський Р.І., начальник сектору нормативно-технічної роботи, 

контролю за системами протипожежного захисту та ліцензування відділу 

запобігання надзвичайним ситуаціям УДСНС України у Чернівецькій області, 

член комісії (за згодою); 

- Остапович М.Д., начальник відділу управління Держпраці у 

Чернівецькій області, член комісії (за згодою); 

- Чортик Б.Р., голова обкому профспілки працівників освіти і науки, 

член комісії (за згодою). 

3. Керівникам підвідомчих позашкільних оздоровчих закладів 

(Мітрику О.Д., в.о. директора позашкільного оздоровчо-виховного закладу 

«Лунка» та Слюсарчуку М.С., в.о. директора обласного позашкільно- 

оздоровчого закладу «Буковинка») до 30.03.2020 подати Департаменту освіти і 

науки план заходів щодо проведення робіт із підготовки закладів до 

функціонування в оздоровчий період 2020 року. 

4. Комісії з прийомки оздоровчих закладів, підпорядкованих 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, за результатами  перевірки 

скласти відповідні акти – ф. № 316/у (додаток до Державних санітарних правил 

і норм «Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих 

оздоровчих закладів») до 28.05.2020 

5. Наказ розмістити на інформаційних сайтах Департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації та Центру якості освіти. 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор Департаменту      Микола ХАРАТІН 

 

 

 

 

 


