
 

Комунальний заклад 

«Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради 

 

                                                          НАКАЗ 

01.09.2021                                                                                                       № 140 

 

Про призначення відповідального  

за виконавську дисципліну 

   

З метою дотримання нормативних вимог, посилення контролю за 

виконанням документів безпосередньо на місцях, якістю та своєчасним 

поданням інформації згідно з визначеними термінами та формами до 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та 

інших установ 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Призначити заступника директора з навчально-виховної роботи    Сосонного 

В.М. відповідальним з питань: 

1.1. Дотримання виконавської дисципліни та якісної підготовки вчителів до 

роботи; 

1.2. Надання інформації та звітів до Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації та інших установ стосовно освітнього процесу 

у визначені терміни. 

1.3. Контролю за відвідуванням учнями (вихованцями) навчальних занять. 

2.  Призначити заступника директора з виховної роботи    Назаренко С.М. 

відповідальним з питань: 

2.1. Дотримання виконавської дисципліни та якісної підготовки вихователів та 

керівників гуртків до роботи; 

2.1. Надання інформації та звітів до Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації та інших установ стосовно виховної роботи та 
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цілодобового перебування здобувачів освіти у пансіоні (інтернаті) закладу у 

визначені терміни. 

2.2. Контролю за відвідуванням учнями (вихованцями) гурткових занять та 

роботи у виховних групах. 

3. Призначити заступника директора з господарської роботи Щербак А.С. 

відповідальним з питань: 

3.1. Дотримання виконавської дисципліни та якісної роботи технічних 

працівників; 

3.2. Надання інформації та звітів до Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації та інших установ стосовно господарської 

діяльності у визначені терміни. 

4. Призначити головного бухгалтера Андрієнко В.М. відповідальною з питань: 

4.1. Дотримання виконавської дисципліни та якісної роботи працівників 

бухгалтерії; 

4.2. Надання інформації та звітів до Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації та інших установ стосовно фінансової 

діяльності у визначені терміни. 

5. Призначити інженера з охорони праці Насєдкіна О.В. відповідальним з 

питань: 

5.1. Надання інформації та звітів до Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації та інших установ стосовно роботи з охорони 

праці у визначені терміни. 

6. Призначити лікаря-педіатра Ларіонову Н.І. відповідальною з питань: 

6.1. Дотримання виконавської дисципліни та якісної роботи медичних сестер 

та працівників харчоблоку; 

6.2. Надання інформації та звітів до Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації та Головного управління 

Держпродспоживслужби Харківської області стосовно медичної роботи та 

виконання норм харчування у визначені терміни. 
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3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Сосонного В.М. 

 

Директор                                                                     О.А.Хованова 

 

Сосонний В.М. 

 

 

З  наказом  від 01.09.2021  № 140 ознайомлені: 

Сосонний В.М. 

Щербак А.С. 

Назаренко С.М. 

Андрієнко В.М. 

Ларіонова Н.І. 

Насєдкін О.В. 


