
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

/ .£  0А. ІШ _ № -7/
Про створення робочої групи щодо перевірки якості питної води із 

резервуарів чистої води водопровідної станції 
КП «Вінницяоблводоканал»

Відповідно до пункту 18 частини 6 статті 55 та частини 6 статті 56 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
звернення постійної комісії обласної Ради з питань житлово-комунального 
господарства, енергоефективності та енергозбереження за №4 від 22 грудня 
2016 року щодо створення робочої групи з метою перевірки якості питної 
води із резервуарів чистої води водопровідної станції 
КП «Вінницяоблводоканал»:

1. Створити робочу групу з перевірки якості питної води із резервуарів 
чистої води водопровідної станції КП «Вінницяоблводоканал» у складі:

КОВАЛЬОВ - голова постійної комісії обласної Ради з
Андрій Євгенович питань житлово-комунального господарства,

енергоефективності та енергозбереження, 
керівник робочої групи

КОСТЕНКО
Володимир Володимирович

ГАЛУШКО
Леонід Володимирович

ГЕРУС
Дмитро Петрович

ЗАЙЦЕВА
Валентина Григорівна

- заступник директора Департаменту житлово- 
комунального господарства, енергетики та 
інфраструктури облдержадміністрації, 
заступник керівника робочої групи (за 
згодою)

Члени робочої групи:
- член постійної комісії обласної Ради з питань 

житлово-комунального господарства, енерго
ефективності та енергозбереження

- начальник відділу комплексного управління 
природоохоронною діяльністю та екологічної 
експертизи Департаменту екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації (за 
згодою)

- директор державної установи „Вінницький 
обласний лабораторний центр Міністерства 
охорони здоров'я України (за згодою)



КЕС
Богдан Юрійович

МОРОЗ 
Олена Ігорівна

М'ЯСКІВСЬКИИ 
Ігор Михайлович

СОЛЯНИК 
Вадим Сергійович

СОРОЧАН 
Олександр Павлович

ЮЩУК
Олег Дмитрович

ЧЕРНЯТИНСЬКИЙ 
Олександр Дмитрович

- начальник організаційно-технічного відділу 
управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області

- головний спеціаліст відділу комунального 
господарства управління житлово- 
комунального господарства Департаменту 
житлово-комунального господарства, 
енергетики та інфраструктури 
облдержадміністрації (за згодою)

- заступник голови постійної комісії обласної 
Ради з питань житлово-комунального 
господарства, енергоефективності та 
енергозбереження

- член постійної комісії обласної Ради з питань 
житлово-комунального господарства, 
енергоефективності та енергозбереження

- заступник начальника Головного управління 
Держпродспоживслужби у Вінницькій 
області (за згодою)

- начальник відділу екологічного контролю 
водних ресурсів та атмосферного повітря 
Державної екологічної інспекції у Вінницькій 
області (за згодою)

- директор комунального підприємства 
«Вінницяоблводоканал» (за згодою)

2. Керівнику робочої групи за результатами вивчення вищезазначеного 
питання, внести пропозиції обласній Раді в установленому регламентом 
обласної Ради 7 скликання порядку.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови 
обласної Ради Ліодмила ЩЕРБАКІВСЬКА


