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кАм,янкА-БузькА рАйоннА дЕржАвFIА АдмIнIстрАцIя

розпоряд}ItЕння
м, Каlt'янка-Б1,1ька aJ//7

Про внесення змiн dо розпрояdнсення, ",,,i;:;.,fr

zоловtl Кшw'янка-Бузько| РДА М665/02,
08П7 Bid 17"11.2017 кПро сmворення "

KoMicii з орzuнiзацii зdiйснення
обсmелrcень умов уmрuлrання mш

харчування dimей у dоu,tкiльнuх mа
зuzаJlьноосвimнiх навча.Jtьнuх заюлаdах, -

Кам'янка-Бузькоzо району>l 
:"t

Вiдповiдно до ст.ст. |6, 22 Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацiТ>, ст.ст" 25,25 Закону УкраТни <Про ocBiTy>>, ст. 40 ЗаконУ УкраiнИ
оПрО заг€IJIънУ середнЮ ocBiTy>, ст. З5 ЗаконУ Украiни <Про дошкiльну ocBiT1o>:

1. Внести змiни до розпорядження голови Кам'янка-БУзькОi РДА
J\Ъ665/02-08/i7 вtд 17.|1.2017 кПро створення KoMicii з органiзацii здiЙснення
обстежень у1\{ов утримання та харчування дiтей у дошкiльних та

загаJIьноосвiтнiх навчальних закладах Кам'янка-Бузького району>>, виклавIIIи

додаток про склад koMicii з органiзацiт здiйснення обстеженъ умов утримання та

харчування дiтей у дошкiльних та загаJIъноосвiтнiх навчальних закладах
Кам'янка-Бузького району та затвердивши iT склад в новiй редакцii.

2. Внести змiни до Положення про комiсiю з органiзацiТ здiйсненЕЯ
обстеженъ умов утримання та харчування дiтей у дошкiльних та

загальнOосвiтнiх навч€lJIъних закладах .Кам'янка-Бузького районУ (НаДаЛi

Лоложення). затвердженого розпорядженням голови Кам'янка-БУзькОТ РДА
J\Ъ665l02-08/17 вiд 17.I1.2017 кПро створення KoMiciT з органiзацiТ здiЙснення
обстежень умов утримання та харчування дiтей . у дошкiльних та

загалъноосвiтнiх навчаJIьних закладах Кам'яцка-Бузъкого району>>, доповнИВши
п. 3.З. Положення абзацом четвертиМ'iтаступного змiсту:
. (обстеження умов утримання та харчування дiтей у дошкiльних та

загаJlьноосвiтнiх навчilJIьних закJrадах Кам'янка-Бузького району зДiйСнюетъСЯ

у присутностi повноважного представника суб'скта господарювання, що надас

послуги у сферi харчування дtтеЙ у дошкlлъних та загаJIьноосвlтнж навчальних

закладах Кам'янка-Бузького району (надалi - Надавач послуг). Про час i мiсце



i

П|'l1l3g_l3rllя обстеiкеFIт]Я I,IадаlзаЧ послуГ поlзiдомЛяеться. як правиЛо, у деtIь
прове_-1е FIlIя,гакоt,о обстеrкеl{ня. )

Iiогrтроль за виконанIIям розrIоряджеI{нrI покласти I]a заступника голови
райдержадмiнiстраiiiТ N4.N4азяра.

Голова В.I.Кирилич



,Щодаток
до розпорядження голови
Кам'янка-Бузькоi

_ Склад '

koMicii з органiзацiT здiйсненIIя обсtежень умов утримання та харчування

дiтей у дошкiльних та загальЕоосвiтнiх навчальних закладах Кам'янка-
Бузького району

заст\,пник гоJIови Кам'яrtка-БузькоТ

райl:еряiа:lмi rricTpauiT, голова ко MiciT
Мазяр

Михайло Тарасович

Бiда
Наталiя PoMaHiBHa

iйодr.т районноt,о методичного кабiнету

вiддiлу освi,ги районноТ державноТ

адшдiнiсiрацii, секретар KoMicii
ffачаJIьник вiддiлу державного нагпяду за

дотриманням санiтарного законодавства
Кам'янка-Бузького районного управлiння
ГУ Щержпродспоживслужби у Львiвсъкiй
областi (за згодою), член к9IчI]9Ц

Ласоха
Гафiйка Григорiвна

Гнiдець
наталiя олегiвна

юрист групи з центраJIiзованого
господарського обслуговування вiддiлу
освiти Кам'янка-Бузькоi районноi

ni*up загаJIьноi гiгiени Кам'янка-БузькогЬ
РЛВ Радехiвського МРВ ЩУ кЛОЛЦ МОЗ
Украiни>> (за згодою), член KoMicii

Якимчук
Зiнаiда [BaHiBHa

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрацii л.височанська

райдержадмiнiстрацiТ
/Bi


