
 
УКРАЇНА  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

 

НАКАЗ 
 

 

07.08.2020                                         Перечин                                    № 44/01-07 

 

Про підготовку закладів освіти 

Перечинської ОТГ до нового 

2020/2021 навчального року 

та опалювального сезону в  

умовах адаптивного карантину 

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-406 від 

29.07.2020 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та 

опалювального сезону в умовах адаптивного карантину», на виконання 

розпорядження голови Закарпатської ОДА 21.05.2020 №264 «Про підготовку 

господарського комплексу та установ бюджетної сфери області до роботи в 

осінньо-зимовий період 2020-2021 років», наказу департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 25.05.2020 №86 «Про підготовку матеріально-технічної 

бази закладів освіти до роботи в 2020/2021 навчальному році та осінньо-

зимовий період», наказів відділу ОКСМС Перечинської міської ради 

25.05.2020 № 35/01-07 «Про завершення 2019/2020 навчального року та 

підготовку до 2020/2021 навчального року» та 07.08.2020 №36/01-07 «Про 

підготовку матеріально-технічної бази закладів освіти до роботи в 2020/2021 

навчальному році та осінньо-зимовий період» 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. ПРИЗНАЧИТИ перевірку стану підготовки закладів освіти 

Перечинської ОТГ до нового 2020/2021 навчального року та опалювального 

сезону в умовах адаптивного карантину на 18.08.2020 року. 

2. ЗАТВЕРДИТИ: 

2.1. Склад комісії з перевірки стану підготовки матеріально-технічної 

бази, готовності закладів освіти Перечинської ОТГ до нового навчального 

року та роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років (додаток 1). 



2.2. Графік проведення перевірки стану готовності закладів освіти 

Перечинської ОТГ до нового навчального року та до роботи в осінньо-

зимовий період 2020-2021 років (додаток 2). 

2.3. Форму Акту прийому готовності закладів освіти до нового 

2020/2021 навчального року (додаток 3). 

3. Керівникам закладів освіти Перечинської ОТГ: 

3.1. Створити належні умови для роботи комісії та забезпечити на час 

проведення перевірки наявність 2 (двох) заповнених примірників Актів. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

В.о.начальника відділу                                                       М.Кутчак 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу відділу освіти,  

культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

07.08.2020 №44/01-07 

 

 

СКЛАД КОМІСІЇ 

з перевірки стану підготовки закладів освіти 

до нового 2020/2021 навчального року 

та опалювального сезону в умовах 

адаптивного карантину 

 

Голова комісії: 

Кравець В.В. перший заступник Перечинського міського 

голови 

Заступник голови комісії: 

Барзак О.І. начальник відділу освіти, культури, сім’ї, молоді 

та спорту Перечинської міської ради 

Члени комісії: 

Зан Є.А. головний інспектор Перечинського РС УДСНС 

України у Закарпатській області старший 

лейтенант служби цивільного захисту 

Низовець В.М. начальник Перечинського міжрайонного 

управління ГУ ДПСС 

Чиняк О.В. начальник відділ охорони здоров’я, соціального 

захисту населення та у справах дітей 

Перечинської міської ради 

Дідичин Я.М. керівник КНП «Центр ПМСД» Перечинської 

міської ради 

Тимко В.В. керівник КП «Комунальник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 2 

до наказу відділу освіти,  

культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

07.08.2020 №44/01-07 

 

 

ГРАФІК 

перевірки стану підготовки закладів освіти 

до нового 2020/2021 навчального року 

та опалювального сезону в умовах 

адаптивного карантину 

 

 

18.08.2020 

 

1. Сімерківський ДНЗ 

2. Сімерківська ЗОШ І-ІІ ступенів 

3. Сімерська гімназія 

4. Сімерський ДНЗ 

5. Ворочівська початкова школа 

6. Зарічівська ЗОШ І-ІІ ступенів 

7. Зарічівський ДНЗ 

8. Перечинська гімназія ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного 

напрямку 

9. Перечинський ліцей 

10.  ЗДО «Веселка» 

11. Перечинський ясла-садок «Теремок» 

12. Перечинська МДШ 

13. Перечинська ДЮСШ 


