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З мет,оrо свосчасноТ пiдготоt]ки до лi-гlльоt,о оздоровчого сезону 2020 року.
корпусу дитячого оздоровчого табору <<Слава)) у м. Скадовськ, закрiпленого за
I\{еталургi йн им районом :

l. Начальнику самостiйного вiд;ti.llч освit,и виконкому районноТ у MicTi

ради Максиму I{oBiKoBy:
1.1ссРормувати вiдповiдну робочу бриг,алу та гlризначити керiвника,

вiдповiдального за проведення необхiдних господарських та вiдновлюваних

робiт у !ОТ<Слава)).
1.2провести iHcтpyK,r,a}K з чjlеIrами бриI,а/l за MictteM tlснсlвноТ робо,ги з

питань дотримання захо,lliв безпеки пi;r час виконання господарських,
вiдновлювальних робiт, поведiнl<и у вiлрядженнi та у TepMiH до 05.05 .2020 року
надати до самостiйн()го rзiллirrу освiти t]икоLiкому районноТ у Micl i раjlи
документи про проведеt,|ня вищезазначених iнс,r,рук,гажiв.

2. ВиТзд брига.ли /1о м. Скадовсьt< зltiйснити з 06.05.2020 року llo
l 3.05 .2020 року.

3.Загальному вiл.чiлу оприлrоднити розпорядження на офiчiйному
вебсайтi виконкому в мережi iHTepHeT у визначеним чинним
законодавством терм i rr.

4. Коорltинацiкl рсlбоr,и Lllo/lo своечасIIог() гlровеllе}]ня господарських
та вiдновлювальних робiт у ДlОТ <<Слава>> покласт,и на начаJlьника
самостiйного вiд:rilIу освiт,и виконкому районноТ у MicTi ради I\4аксима
HoBiKoBa, контроль за виItонанням розпоряджеFlня залишак) за собою.
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ЗАГАЛЬНИЙ СПИСОК
працiвникiв вiддiлу освiти для виконання ремонтно-вiдновлювzlльних робiт

закрiпленого за районом корпусу у ДОТ <<Слава>

(Херсонська обл., м.Скадовськ) у 2020 роцi
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П.I.Б. праuiвника PiK
народження

Заклад, посада Щомашня адреса,
контактний телефон

1 Завалiй Юрiй
станiславович
- керiвник групи

1 1.04.1972 кзшJф7,
директор

вул. Незалежностi
Украiни,417
тел.067 912 8348

2 Шаврiн
Олександр
Сергiйович

05.0з.198l кнвкм18,
директор

вул. Мелешкiна, 34l1l8
тел.Oб73024|t4

a
5 Задумова Надiя

BiKTopiBHa
1 2.1 0. l974 КЗIIlNs7,

вчитель icTopii
вул. Незалежностi
Украiни,4l7
тел.Oб7 901 586б

4 Богдан Олег
миколайович

2|.0з.|96з кзшj\ъ 103,
вчитель
трудового
навчання

Бульвар Вечiрнiй,6159
тел.098 2|9 73 05

5 Карелiна Свiтлана
Петрiвна

07.04.|96з кзIIIJф7,
секретар

вул. Бикова,8l2
тел.097 77з З528



ВИКОНАВЧИЙ KOMITET МЕТАЛУРГIЙНОi РАЙОННОi У MICTI РАДИ

ВIДЛЛ ОСВIТИ
,Щнiпропетровська обл.

нАкАз

м. Кривий Рiг Ns137

Про пiдготовку корпусу
ДОТ ,,Слава" м.Скадовськ до
лiтнього оздоровчого сезону 2020 року

З метою своечасноi пiдготовки до оздоровчого сезону влiтку 2020 року,
корусу ДОТ ,,Слава" у м.Скадовськ, закрiпленого за Металургiйним районом та
на виконання розпорядження голови Металургiйноi районноi у MicTi ради вiд

Цi.оs.zО2О Ns|/-р ,,Про пiдготовку ЩОТкСлава)) м. Скадовськ до лiтнього
оздоровчого сезону 2020 рок}",

НАКАЗУЮ:

1. Сформувати робочу бригаду працiвникiв закладiв освiти
Металургiйного району для виконання господарських та ремонтно-
вiдновлюваних робiт у ДОТ,,Слава" (додаток 1).

2. Призначити керiвником групи за peMoHTHi роботи директора
Криворiзькоi загаJIьноосвiтньоТ школи I-ПI ступенiв J\b7 - Завалiя Юрiя
станiславовича.

З. Керiвникам закладiв освiти провести iнструктаж з працiвниками
закладiв за мiсцем основноТ роботи з питань дотримання заходiв безпеки пiд час
виконання ремонтно-господарчих, вiдновлюваних робiт, поведiнки у
вiдрядженнi та надати необхiднi документи про проведення вiдповiдних
iнструктажiв до вiддiлу освiти у TepMiH до 05.05.2020 року.

4. Головному бухгалтеру централiзованоI бухгалтерiТ вiддiлу освiти
Метелено О.В. провести оплату працi працiвникам, згiдно з дiючим
законодавством.

5. ВиТзд бригади працiвни ОТ ,,Слава" м.Скадовськ здiйснити
\

0б.05.2020 року.

04.05.2020

6. Контроль за викона

Начальник вiддiлу o.uir"

зzшишаю за собою.
';;",У;1:,iф

Максим HoBiKoB
ýъ-ём)lз
fu},ffi7\{4rn * rrпа62



список
працiвникiв вiддiлу освiти для виконання ремонтно-вiдновлюваних
робiт закрiпленого за районом корпусу у ДОТ,,Слава" м.Скадовськ

у 2020 роцi

Начальник вiддi Максим HoBiKoB

J\b

з/п
П.I.Б. працiвt"tuка lаmа

ltар-ня
заклаd, посаdа lомаulня аdреса,

конmакmнuй mелефон

1 Завалiй Юрiй
станiславович
- керiвник групи

1 1.04. |972 КЗШ Ns7,

директор
вул. Незалежностi
Украiни,417
тел.067 912 8з48

2 Шаврiн
Олександр
Сергiйович

05.03.1981 кнвк Jфl8,
директор

вул. Мелешкiна, 341118
тел.0673024l1-4

J Задумова Надiя
BiKTopiBHa

1 2.1 0. 197 4 кзш Jю7,
вчитель icTopii

вул. Незалежностi
Украiни,4l7
тел.067 901 58бб

4 Богдан Олег
миколайович

21.03.196з кЗШ N9103,
вчитель
трудового
навчання

Бульвар Вечiрнiй,6159
тел.098 2|9 7з 05

5 Карелiна Свiтлана
Петрiвна

07.04.196з кзш J\ъ7,

секретар
вул. Бикова,8l2
тел.097 7]з з528

вiддiлу освiти
МеталургiйноТ
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