
Красноградська міська рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

21 липня 2022 року Красноград №100

Про створення комісії для перевірки
дотримання безпекових заходів під час
функціонування приватного навчального
закладу ФОП Гасанова Антоніна Сергіївна

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану»,
листа від 21.07.2022 р. № 1731/02-23 начальника Красноградського районного
відділу ГУ ДСНС України у Харківській області, ОРГАНІЗАЦІЙНИХ
ЗАХОДІВ щодо дій персоналу та відвідувачів об’єктів з масовим перебуванням
людей при отриманні сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» на території
Харківської області, затверджених на позачерговому засіданні регіональної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Харківської області (протокол № 4 від 04.07.2022 р.), з метою дотримання
безпекових заходів під час функціонування приватного навчального закладу
ФОП Гасанова Антоніна Сергіївна, керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Створити комісію для перевірки дотримання безпекових заходів під час
функціонування приватного навчального закладу ФОП Гасанова Антоніна
Сергіївна у складі:

1) ШАПТАЛА Наталія Іванівна - заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів, голова комісії;

2) ЗІНЧЕНКО Наталія Миколаївна - заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів;

3) КОЧУРА Тетяна Павлівна - головний спеціаліст сектору цивільного
захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними
органами;

4) ГІРМАН Володимир Володимирович - начальник відділу правового
забезпечення;

5) ВАСИЛЕНКО Оксана Вікторівна - головний спеціаліст відділу освіти
Красноградської міської ради;

6) ЛОБОДА Андрій Вікторович – заступник начальника відділу
запобігання надзвичайних ситуацій Красноградського районного управління
ГУ ДСНС у Харківській області;



7) РОГІЗ Віта Олексіївна - фельдшер санітарний відділу санітарного
нагляду за дотриманням санітарного нагляду за дотриманням санітарного
законодавства (за згодою);

8) РОМЕНСЬКА Лідія Володимирівна - старший інспектор з ювенальної
превенції Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській
області;

2. Комісії, визначеній у пункті 1 цього розпорядження:
1) перевірити дотримання безпекових заходів під час функціонування

приватного навчального закладу ФОП Гасанова Антоніна Сергіївна за адресою:
Харківська область, Красноградський район, м. Красноград, вул. Харківська,
70А;

2) інформувати про результати перевірки дотримання безпекових заходів
під час функціонування приватного навчального закладу ФОП Гасанова
Антоніна Сергіївна на апаратній нараді Красноградської міської ради.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів Наталію ШАПТАЛУ.

Міський голова                                                                         Світлана КРИВЕНКО


