
 
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

 

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 19 лютого 2021 р.                                                                                       №  46 

 

Про утворення комісії щодо 

обстеження стану господарсько-

питного водопостачання населення 

Андрушівської міської 

територіальної громади  

 

Керуючись ст. 30, ст. 40, ст. 52, Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", ст. 13 Законом України "Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення", Державними санітарними нормами та 

правилами "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 

людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10), розглянувши лист Андрушівського 

районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області від 

15.02.2021 р. №33\14\-ДВ, з метою забезпечення жителів громади питною 

водою гарантованої якості, виконавчий комітет Андрушівської міської ради 

 

В И Р І Ш У Є: 

 

1. Утворити комісію щодо обстеження стану господарсько-питного 

водопостачання населення Андрушівської міської територіальної громади (далі 

- Комісія) та затвердити її персональний склад, що додається. 

2. Комісії обстежити стан водопровідного господарства та в цілому стан 

господарсько-питного водопостачання населення та за результатами 

обстеження винести дане питання на розгляд місцевої комісії техногенної 

безпеки та надзвичайних ситуацій. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Горкуна В.І. 

 

 

 

Міський голова                                                                 Галина БІЛЕЦЬКА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Андрушівської міської ради 

19 лютого 2021 р. № 46 

 

 

 

СКЛАД 

комісії щодо обстеження стану господарсько-питного водопостачання жителів 

Андрушівської міської територіальної громади 

 

 

ГОРКУН 

Володимир Іванович 

- Заступник міського  голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, 

голова комісії; 
 

КОМІНАРЕЦЬ  

Антон Олександрович  

- начальник відділу комунального 

майна, містобудування та архітектури 

заступник голови комісії; 
 

ФЕДИК 

Ніна Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу 

комунального майна, містобудування 

та архітектури, секретар комісії. 

   

Члени комісії: 

 

ОЛЬХОВИЧ 

Сергій Йосипович 
 

- директор КП АМР "Комсервіс" (за 

згодою); 

 

ЖЕЛЕЗНЯКОВ  

Сергій Анатолійович 

- головний спеціаліст з питань 

цивільного захисту та мобілізації; 
 

КОБИЛІНСЬКИЙ  

Микола Вікторович 

- начальник Андрушівського районного 

сектору управління ДСНС України в 

Житомирській області (за згодою); 
 

РАДЧУК 

Ірина Юріївна 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

начальник Андрушівського районного 

управління ГУ 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області (за згодою); 

 

староста відповідного села громади 
_____________________________________________________________________________ 

 


