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Про створення постійно
групи  з вивчення стану організації
безпечного харчування 
Лиманської міської територіальної
громади на 2021-2022 роки

На виконання рішення
21.04.2021 №144 «Про затвердження
для безпечного харчування
громади на 2021- 2022 роки
результатами селекторної
харчування від 14.12.2020 

17.02.2021 №127/5-21 

облдержадміністрації, керівника
28 листопада 2019 року
безпечного і якісного харчування
дітей в закладах освіти Лиманської
Закону України «Про місцеве

1. Затвердити склад
безпечного харчування
громадина 2021-2022 роки

2. Постійно діючій
-проводити вивчення

освітиЛиманської міської
-надавати інформацію

виконавчому комітету Лиманської
3. Контроль за виконанням

міського голови Афоніна
 

 

 

Міський голова  

 

 

УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

                   

м. Лиман 

постійно діючої робочої 
стану організації 

 в закладах освіти 

територіальної 
2022 роки 

рішення виконавчого комітету Лиманської
Про затвердження Плану заходів щодо створення

харчування дітей в закладах освіти Лиманської
2022 роки», відповідно додоручення Прем

селекторної наради з питань реформування
 14.12.2020 № 50773/0/1-20, розпорядження голови

21 «Про внесення змін до розпорядження
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної

року №1313/5-19», з метою створення
якісного харчування та запобіганню випадкам харчових

освіти Лиманської міської територіальної громади
ісцеве самоврядування в Україні: 

Затвердити склад постійно діючої робочої групи з вивчення
харчування в закладах освіти Лиманської 

2022 роки (додається). 
діючій робочій групі: 
вивчення стану організації безпечного харчування
міської територіальної громади; 

інформацію щодо стану організації безпечного
Лиманської міської ради два рази на рік (

за виконанням цього розпорядження покласти
Афоніна Ю.А. 

      

 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               № 245 

Лиманської міської ради від 

щодо створення належних умов 

Лиманської міської територіальної 
Прем’єр-міністра України за 

реформування системи шкільного 

рядження голови Донецької ОДА від 

розпорядження голови 

цивільної адміністрації від 

створення належних умов для 
випадкам харчових отруєнь серед 

територіальної громади, керуючись ст.42 

з вивчення стану організації 
 міської територіальної 

о харчування в закладах 

організації безпечного харчування  
на рік (березень, листопад). 

покласти на заступника 

О.В. Журавльов 



Додаток  

до розпорядження міського голови 

від  05.07.2021 № 245 

 

Склад 

постійно діючої робочої групиз вивчення стану організації безпечного 

харчування в закладах освіти Лиманської міської територіальної громади  

на 2021 – 2022 роки 

 

Афонін Юрій Анатолійович заступник міського  голови Лиманської міської 
ради, голова робочої групи : 

 

Заярна Любов Миколаївна начальник відділу освіти управління освіти, 

молоді та спорту Лиманської міської ради, 

заступникголови робочої групи  

 

Тендітний Віктор Миколайович головний спеціаліствідділу освіти управління 
освіти, молоді та спорту Лиманської міської 
ради,секретар робочої групи  

Члени робочої групи: 

 

Євтушенко В.В провідний спеціаліст Лиманського управління 
головного управління Держпродспоживслужби в 
Донецькій області (за згодою) 

 

Катаргіна Г.С. технік-технолог відділу  матеріально-технічного 

забезпечення управління освіти, молоді та спорту 
Лиманської  міської ради  

 

Лось І.С. старший бухгалтер відділу обліку та звітності -
централізованої бухгалтеріїуправління освіти, 

молоді та спорту Лиманської  міської ради 

 

Рєзнікова Л.Ю. головний спеціаліст відділу освіти управління 
освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради 

 

Шабля В.А. представник громадськості, голова ГО 

"АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА ПРИВАТНИХ 

ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ ЛИМАНСЬКОЇ ОТГ 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ" 

 

Щербак О.Є. провідний спеціаліст Лиманського управління 
головного управління Держпродспоживслужби в 
Донецькій  області (за згодою) 

 

 

Керуючий справами                                                                          О.В.Погорелов 
 


