
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Ої. 05". /О М  № {¥0

Про створення робочої групи з напрацювання пропозицій до проекту 
обласної програми «Питна вода на 2021-2025 роки»

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи інформацію про виконання рішення 
12 сесії обласної Ради 6 скликання від 17 липня 2012 року №379 
«Про нову редакцію обласної програми «Питна вода» на 2008-2020 роки» 
Затвердженої рішенням 15 сесії обласної Ради 5 скликання 
від 16 січня 2008 року №463» з метою напрацювання пропозицій до проекту 
обласної програми «Питна вода на 2021-2025 роки»:

1. Створити робочу групу для підготовки пропозицій до проекту 
обласної програми «Питна вода на 2021-2025 роки» у складі:

КОВАЛЬОВ 
Андрій Євгенович

МАГДИЧ 
Іван Юрійович

- голова постійної комісії обласної Ради з питань 
будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури, керівник робочої 
групи;

- начальник відділу супроводу обласних програм з 
питань ЖКГ та енергоефективності управління з 
питань майнових та орендних відносин, 
будівництва, інфраструктури, ЖКГ виконавчого 
апарату обласної Ради, секретар робочої групи.

Члени робочої групи:

БАБОШИН - голова комунальної організації «Обласний фонд
Володимир сприяння інвестиціям та будівництву»;
Олексійович

БРОВАРНИК 
Василь Михайлович

ВІКАЛЮК
Віктор Васильович

- начальник управління з питань майнових та 
орендних відносин, будівництва, 
інфраструктури, ЖКГ виконавчого апарату 
обласної Ради;

- керівник секретаріату «Вінницької обласної 
Асоціації органів місцевого самоврядування»;



гижко
Наталія Валентинівна

ДУБОВИЙ 
Юрій Володимирович

ДЯКОНОВИЧ 
Ілля Мар’янович

КУШНІР 
Сергій Іванович

ФОРМАНЮК 
Микола Вікторович

ЧЕРНЯТИНСЬКИЙ 
Олександр 
Дмитрович

2. Робочій групі до 07 травня 2021 року опрацювати інформацію про 
виконання рішення 12 сесії обласної Ради 6 скликання від 17 липня 2012 року 
№379 «Про нову редакцію обласної програми «Питна вода» 
на 2008-2020 роки», затвердженої рішенням 15 сесії обласної Ради 
5 скликання від 16 січня 2008 року №463» та підготувати пропозиції 
до проекту обласної програми «Питна Вода на 2021-2025 роки» відповідно до 
Регламенту обласної Ради 8 скликання.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

- в.о. директора установи «Агенція регіонального 
розвитку Вінницької області»;

- начальник Державної екологічної інспекції 
у Вінницькій області (за згодою);

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

- начальник управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької 
області;

- член постійної комісії обласної Ради з питань 
будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури, заступник 
Вінницького міського голови (за згодою);

- начальник комунального підприємства 
«В інницяоб лводоканал ».

Голова обласної Ради в.соколовий


