
УКРАЇНА
Харківська область 

Валківська міська рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09 лютого 2021 року № 128

Про створення міської комісії 
для спільної перевірки Центру 
надання соціальних послуг 
Валківської міської ради

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», на виконання пункту 6 протоколу № 3 засідання 
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій Харківської обласної державної адміністрації від 22 січня 
2021року:

1. Утворити міську комісію для спільної перевірки Центру надання 
соціальних послуг Валківської міської ради (далі - Комісія), щодо законності 
його функціонування, дотримання правил пожежної та техногенної безпеки, 
санітарних норм та правил охорони праці, затвердити її персональний склад 
(додається).

2. Комісії до 25 лютого 2021 року здійснити перевірку Центру надання 
соціальних послуг Валківської міської ради.

3. Завідувачу сектору з питань цивільного захисту та надзвичайних 
ситуацій міської ради Олександру МАЗУРЦЮ надати за результатами 
роботи Комісії акт перевірки міському голові та Департаменту цивільного 
захисту Харківської обласної державної адміністрації до 08 березня 2021 
року.

4. Результати перевірки розглянути на черговому засіданні міської 
комісії з питань ТЕБ та НС з прийняттям відповідного рішення.

5.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Валерій СКРИПНІЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського 
голови
від 09 лютого 2021 року № 128

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

міської комісії для спільної перевірки Центру надання соціальних 
послуг Валківської міської ради щодо законності їх функціонування, 

дотримання правил пожежної та техногенної безпеки, санітарних норм
та правил охорони праці

1. БОРЩ 
Ольга Іванівна

2. МАЗУРЕЦЬ 
Олександр Вікторович

3. ВРЕМЕНКО
Надія Миколаївна

4. КОВАЛЕНКО 
Микола Миколайович

5. НІЗЕЛЬКОВСЬКА 
Ірина Олександрівна

6. СТЕЦЕНКО 
Марина Вікторівна

7. ПАЛУН
Сергій Миколайович

8. ЧАЙКА
Ольга Сергіївна

заступник міського голови, голова Комісії;

завідувач сектору з питань цивільного захисту 
та надзвичайних ситуацій міської ради, 
секретар Комісії;

головний спеціаліст відділу безпечності 
харчових продуктів та ветеринарної медицини 
Банківського районного управління ГУ 
Держпродспоживслужби у Харківській області 
(за згодою);

начальник сектору превенції Валківського 
ВП ГУ НП в Харківській області (за згодою);

начальник відділу соціального захисту 
населення Валківської міської ради;

інженер з охорони праці відділу освіти міської 
ради;

начальник Валківського районного управління 
ГУ Держпродспоживслужби у Харківській 
області (за згодою);

фельдшер санітарного відділу державного 
нагляду за дотриманням санітарного 
законодавства Валківського районного 
управління ГУ Держпродспоживслужби у 
Харківській області (за згодою).

Заступник міського голови


