
 

У К Р А Ї Н А  

ВІДДІЛ  ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПОЛОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
вул. Л.Українки, 114, м. Полонне, Полонський район, Хмельницька обл., 30500,  

тел. (03843) 3–25–51, факс: 3–25–51, E-mail: vokms.pl.otg@ukr.net  

   

НАКАЗ 
 

11.05.2017 р.        м.Полонне                         №1 

 

 
 

Про організацію роботи  

відділу освіти, молоді та спорту  

виконавчого комітету 

Полонської міської ради  

об’єднаної територіальної громади 

 

 

 

 

 

У зв’язку із реорганізацією відділу освіти, культури, молоді та спорту 

виконавчого комітету Полонської міської ради об’єднаної територіальної 

громади у відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Полонської 

міської ради об’єднаної територіальної громади, шляхом виділу функції 

культури, на підставі рішення 22-ї позачергової сесії І скликання Полонської 

міської ради об’єднаної територіальної громади від 12.01.2017 р. №1 «Про 

реорганізацію відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого 

комітету Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади», 

 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організувати роботу відділу освіти, молоді та спорту виконавчого 

комітету Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади з 

11 травня 2017 року. 

 

2. Організувати роботу структурних підрозділів відділу освіти, молоді та 

спорту, а саме: методичного кабінету, централізованої бухгалтерії.  

 



3. Перевести працівників відділу освіти, культури, молоді та спорту 

виконавчого комітету Полонської міської ради об’єднаної 

територіальної громади до відділу освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Полонської міської ради об’єднаної 

територіальної громади. 

 

4. Керівникам структурних підрозділів розробити та подати на 

затвердження посадові обов’язки працівників. 

 

5. Головному спеціалісту відділу освіти, молоді та спорту виконавчого 

комітету Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади 

Штабі О.В. розробити та подати на затвердження номенклатуру справ 

відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Полонської 

міської ради об’єднаної територіальної громади. 

 

6. Головному бухгалтеру відділу освіти, молоді та спорту виконавчого 

комітету Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади 

(Мартинюк Г.В.), юристу централізованої бухгалтерії (Процюк А.В.) 

провести державну реєстрацію відділу, реєстрацію в органах 

статистики, органах державної казначейської служби, державних 

цільових фондах, фіскальній службі, виготовити печатку та штампи. 

 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Начальник відділу                   В.В.Сітарський 


