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Про створення постійно дію чої 
робочої групи для проведення 
моніторингу за забезпеченням  
належних умов, організацією  
харчування дітей, учнів, вихованців 
з додержанням вимог санітарно- 
гігієнічних правил та норм 
утримання закладів освіти

Керуючись п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до Законів України «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про 
забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», 
«Про захист населення від інфекційних хвороб», з метою вивчення стану 
організації безпечного харчування дітей, учнів, вихованців, неухильного 
дотримання вимог безпечності харчування і запобігання харчових отрхспь. 
створення безпечних умов життєдіяльності закладів освіти:

1. Створити постійно діючу робочу групу для проведення моніторингу за 
забезпеченням належних умов, організацією харчування дітей, учнів, 
вихованців з додержанням вимог санітарно-гігієнічних правил та норм 
утримання закладів освіти (далі - робоча група) та затвердити її персональний 
склад (додається),

2. Робочій групі здійснювати моніторинг за забезпеченням належних 
умов, організацією харчування дітей, учнів, вихованців з додержанням вимог 
санітарно-гігієнічних правил та норм утримання закладів освіти.

З .Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира 
БАРАНОВСЬКОГО.

Перший заступник  
міського голови

Вікторія УРВАНЦЕВА
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./ч? Володимир БАРАНОВС, 
Олена СТЕНА НОВА
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Додаток
до розпорядження 
міського голови
в і д імамі*

персональний склад
постійно д ію чої робочої групи для проведення моніторингу 

за забезпеченням належних умов, організацію харчування дітей, учнів 
вихованців з додержанням вимог санітарно-гігієнічних правил 

та норм утримання закладів освіти

Голова комісії:
1. БАРАНОВСЬКИЙ 

Володимир Яремович

Члени комісії:
2. ГОЛЯН

Олександр М иколайович

3. ЗАКАЛЮ Ж НА 
Віта Анатоліївна

4. О ВЧА РКЖ  
Тетяна Вікторівна

5. ПРОЦИК 
Алла Вікторівна

6. УРВАНЦЕВА 
Вікторія М иколаївна

7. ХОЛОДИНСЬКА 
Ольга Володимирівна

заступник міського голови, з 
діяльності виконавчих органів ради

питань

начальник господарчої групи Управління 
освіти, молоді та спорту Лозівської міської 
ради Харківської області

начальник відділення з питань організації 
дитячого харчування Управління освіти, 
молоді та спорту Лозівської міської ради 
Харківської області

- начальник Лозівського районного управління 
Головного управління Держпродспоживслужби 
в Харківській області (за згодою)

- технолог відділення з питань організації 
дитячого харчування Управління освіти, 
молоді та спор і у Лозівської м ісько ї ри ж 
Харківської області

- начальник Управління освіти, молоді та 
спорту Лозівської міської ради Харківської 
області

головний бухгалтер централізованої 
бухгалтерії Управління освіти, молоді та 
спорту Лозівської міської ради Харківської 
області

Керуючий справами  
виконавчого комітету міської ра*

Вікторія УРВАНЦЕВА

Тетяна ЗАПОРОЖ ЕЦЬ


