
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

l7,, , r.m И,ll/о7м. Кам'янка-Бузька ltчо б ý/a,z -o/r//7

Про сmворення KoMicii з орzанiзuцii
зdi йснення обсmемсенL yxloB упlр uJvOння
mа харчувOнttя limей у dошкiльнuх пltl
з u z {L,1 L н 0 о с в i mн iх l I ч в |t tl-il ь tt u-r з а Kl ct d ttx

Кuм'я п кч- Б7, 1 1, ц9zо р u йо tty

t]iдпсlвiдrrо до с,l,"с,г. 16. 22 Закону УкраТни <I1po мiсцевi державнi
алмiнiстрацii>, ст.с1," 25,25 Закону Уrtраiни uПро ocBiTy>>, cr,. z[0 ЗаконУ УкраfЁИ
<<Ilpo загаJIьн_ч сере,цIllо освi,гу>. с,г" З5 Закону УкраТни <<[1ро jtoltlKi;tbгr"v ocBi'l",v>:

l. f,lтвсlри,ги Kor,ricilo з органiзацiТ здiйснення обсгехсеFIь чмOв утриlчlан1-Iя
та харч,YваlIня :ri,гей у лошlti;IьIlих -га :]агальгtосlсвi,t,tiiх rtавчаJlыIих ]aKJ]arI{aX

Кам'янка-Бу:зького району та затверl{ивши iT склал згi:rно з fOдаТком.

2.Ро:зпсlряl{ження гоJIови Капл'янка-БузькоТ районrтоТ дерх<авноТ

адмiнiстраItiТ ЛЪ5З0/02-0В/16 вiд 10.11.20lб <I1po сl]ворення робочоТ rруrrи з

оргаrIiзtlцiТ злiйсtlеttt-iяt коrI,гроJIIо за станом IIаilання посJIуг xaptlyBaFItIrI у
наtsчальttих,гLl ,]1tllltкijILtlиx закjIаJlах Кам'яtr-rка-Бузькоl,о районч)) вважати такиМ.
ш]о i],гра,ги"ltо чиt l ttic:Tb.

З, KorITpo;tb за виIiоIIаt{ням ланого розпоряд)t(еI-iFIя I1оклас,l'и ша

застуIlника l-оJIоl]и райлерх<алмiлriстрацiТ N4"N4азяра.

Голо В.[.Кирилич
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,Щодаток
до розIIорядження голови

рай,lrержа,,tм i l r i страшiТ

вiд ,/ ) J,clLtlаLlt (?L lul7 Рr1
Ng С {i | /чl r; ],t/ /',t , /,

Керiвник апарату
райлержадмiнiстраuii л.височанська

Мазяр
Михайло Тарасович

заступник гоJIови Кам' янка-БузъкоI

райдержадмiнiстрацiiо голова KoMiciT

Бiла
Наталiя PoMaHiBHa

головний спецiа.lriст вiддiл,ч освiт,и районноТ
державноТ адмirriстраuiТ, засту]lник голови

KoMicii

Магеровська
наталiя Федорiвна

метоjlис,г райогrного \,{етодиLtного кабiнету

вi;.tдi:r), tlсвi,ги районноТ лерх<авноТ

адмiгriстраuiТ. секре"rар KoMiciT ______

Ласоха
Гафiйка Григорiвна

нач€шъник вiддiлу державного нагJтяду за

дотриманням санiтарного законодавства
Кам'янка-Бузького районного управлiння
ГУ Щержпродспоживслужби у Львiвськiй
областi (за згодою),член комiф

Гнiдець
наталiя Олегiвна

юрист групи з централiзованого
господарського обслуговування вiддiлу
освiти Кам'янка-Бузькоi районноi
державноТ адмiнiстрацii, чл9цл9IчIl9Ц_

],



ЗАТВЕРДХtЕНО
розпорядженням голови

районноi державноТ

' про комiсiю з ор.ганrзацrr з

*uр"}"Йня дiтей J ^"ч;н,жiъ;1:1tr" *жт- 
навчальних ЗакЛаДаХ

1, Загальнi положення

1.1 Комiсiя з органiзацiт здiйснення обстеженъ умов утримання та

харчування дiтей у дЬшкiльних та загаJIъноосвiтнiх ii::тл,":i^::::*:
Кам'янка-Бузького рй"У (даrri - комiсiя) створена з метою забезгtечення

;Б;;;огЪ здiйснення контролю кам'янка-БузъКОi РДА Та ПiДПОРЯДКОВаНИМИ

установами наданих законом повноваженъ у сферi забезпечення учнiв та

ur*o"u"uiB навчалъних та дошкiльних закладiв району харч}ванням, а також

виявлення та загlобiгання можливих IIорушень у данiй сферi,
=",*,- : 

; ;. i;i;t;t;й;;;;я розпоряджеЕням голови райдержадмiнiстрацiт,
ний склад та порядок ii роботи,яКИМ ЗаТВеРДЖУеТЬСЯ ПеРСОНаJIЬНlИ gКJrаЛ la U\'У7rА\J^j'Yr"л"l__*.,,,,л,л 

\/rпоттrт,т
1,З, У своiЙ дiяльностi комiсiя керустъся Конституцiею УкраТни,

Законами Украi'ни кПро мiсцевi державнi аjмiнiстрацii>, кПро ocBiTy>>, кПро

загаJ{ьну середню o."iryu, кПро дошкiльну ocBiTy>>, кПро забезпечення

санiтарного rа'.пiдемiчного благополуччя населення)) цим Положенням та

iншими законодавчими та нормативними актами, ЩО РеryJIЮЮТЬ ВiДНОСИНИ У

вiдповiднiй сферi.

2. OcHoBHi завдаlrняr KoMicii

Основtlими зав/Iаннями rroMiciT с :

- 11ро]зелення вивченнr1 с,гану наданнЯ учня\,{ та вихOванцяп4

дошкiльних закладiв району послуг харчуванI]я;

-ПроВеДеннякоIlТроЛ}осl.аНУнаДанНяУЧнЯ]\'[ТаВиХоВаI]ЦяNl

дошкiльних закладiв району tlocJlyl, харчуtsаLIня:

- вияr]лення та фiксуваriня фактiв неякiсного надання учням

начальних та дошкi;tьних зак;tадiв району tlослуг харчування

начальних ,га

начальних "та

та вихованцям

адмiнiстрацii

"rд /7.t;,|LшлЦ!
xs Б65 /Р!-



Kot,tl<peTtiv .ItaTy. час та Miclte провеllення засiдання ви:]начас гоJIова

KoMicii або зас,t,r,,tlltик l,ojIoI]и rtoMiciT, ,v разi зjtiйсt,tегttlrl шим обtэв'язкiв гоЛоВИ.

3.4. Засi;rанIDI Koп,riciT вI]ая(ас,[ься правомочним" якп]о на ньому присутня
бiльшiсть iT члеr-riв"

З"5, Рiшення KoMiciT гrриймасться простою бiльшiстю голосiв присутнiх
на засiданнi if ч;rенiв. У разi рiвного розподiлу голосiв вирiшальним е голос
гоjlови KoMiciT або зас,гуIIFIика голови KoMiciT, ,v разi здiйснення ним обов'язкiв
голови.

З.6. Рirленн;t KclMiciT сlформ;Iяс,lься протокоj-lом" який пiлпису,iоть голова i

Bci ч:tени rtoMiciT.
3.7. Itсlмiсiяt :з метою лосягнення основних cBoiх завдань:
- проЁодить засiдання в Mipy потреби;
* витребовус rrеобхiднi документи, викJIикае та заслуховуе на засiданнях

поясне н ня вiдпсlвij_Lалjlьних посадо вих осiб :

- iнirtiюс 1lрOведеti}ш flepeBipoK дiяльнос,гi надавачiв посл.yг харч.чвання _у

навчалъних та дошкlлъних закладах раиону органами контролю;
- iгriцilос заjIучеIIIlя crtetlia;ricTiB необхiдного rlрофiлю з iншtих, в т,ч.

виrцестоr{шlих 0рганiв в;rади rа органiв ItoHTpoIo;
- у разi виявлення ознак кримiна;Iьно караних правоIIору,шень iнiцiкlс-

повiдопл;rення про tje правоохоl]оFIних органiв,


