УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ОЧ ід.ЦОїІ

№ 105

Про створення робочої групи з вивчення ситуації
щодо можливого відключення від електропостачання
«Вінницяоблводоканал» та щодо скиду неочищених стоків
підприємства в річку Південний Буг в мікрорайоні «Сабарів»
Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи звернення депутата обласної Ради
Ковальова А.Є. на черговій 39 сесії обласної Ради 7 скликання:
1.
Створити робочу групу з вивчення ситуації щодо можливого
відключення від електропостачання «Вінницяоблводоканал» та щодо скиду
неочищених стоків підприємства в річку Південний Буг в мікрорайоні
«Сабарів» у складі:
ХМІЛЬ
Ігор Вікторович
БРОВАРНИК
Василь Михайлович
БОРОДІЙ
Олексій Ігорович

-

заступник голови обласної Ради, співголова
робочої групи
- заступник
голови
обласної
державної
адміністрації, співголова робочої групи (за
згодою)
- заступник начальника управління з питань
комунальної власності виконавчого апарату
обласної Ради, секретар робочої групи
Члени робочої групи:

ВАРЛАМОВ
Михайло Васильович
ВОЛКОВ
Сергій Адієвич
ДУБОВИЙ
Юрій Володимирович
КОВАЛЬОВ
Андрій Євгенійович

- директор департаменту, енергетики, транспорту
та зв’язку Вінницької міської ради (за згодою)
- директор департаменту житлово-комунального
господарства, енергетики та інфраструктури
облдержадміністрації (за згодою)
- начальник Державної екологічної інспекції
у Вінницькій області (за згодою)
- голова постійної комісії обласної Ради з питань
житлово-комунального
господарства,
енергоефективності
та
енергозбереження,
керівник робочої групи

КРИСЬКО
Володимир Григорович

голова постійної комісії обласної Ради з питань
охорони
навколишнього
природного
середовища,
екологічної
безпеки
та
раціонального використання надр

МАГЕРА
Андрій Павлович

- начальник Басейнового управління водних
ресурсів річки Південний Буг (за згодою)

МАЗУР
Геннадій Федорович

- голова постійної комісії обласної Ради з питань
бюджету, фінансів та обласних програм

МУДРАК
Олександр Васильович

- голова комісії з питань навколишнього
природного середовища, екологічної безпеки та
раціонального використання надр у складі
Громадської ради при Вінницькій обласній
Раді(зя згодою)
- директор
комунального
підприємства
«Вінницяоблводоканал»

ЧЕРНЯТИНСЬКИИ
Олександр Дмитрович

2. Робочій групі за результатами роботи поінформувати обласну Раду до
18 жовтня 2019 року.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної Ради

А. ОЛІЙНИК

