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КДМ, ЯНКД_БУЗЬКД РДЙОННД ШРЖДВНД ДДМIНI С ТРДЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
J. Ц ачъс1,1l,а "tОЧ(ю# м. Кам'янка-Бузька J{q 9 {/0/-,5l /а,о

Про сmворення робочоi zрупu
dля о бсmеilсення об' екmiв
воdопосmачання mа
воdовidвеdення у населенлм
пу н кmах К ам' я н ка- Бу з ь ко zo

району

ВiдповiДно дО ЗаконУ УкраiЪИ <ПрО мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>>,

враховуючи лист Кам'янка-Бузького "'районного управлiння Г:чтl::9
y.rpu"ni"", Щержпродспоживсrryжби у JЬвiвсъкiй областi вiд 18,0з,2020

:юi+_з- |6l|66 щодО виконаЕНrI Pi-."* Ради нацiональноi безпеки i оборони

украrъи вiд 1з березня2020 року ппро невiдкладнi заходи щодо забезпечення

нацiональноi безпеки в умовах ".r-u"y 
гостроТ респiраторнот хвороби CoVlD-

\9, спричиненоi KopoHoBipycoM SдRS-СоУ-2>>, дJIя запобiгання негативного

ро.""йУ епiдситуацii та забезпеченнrI санiтарного та епiдемiчного

благополуччя населення :

1. Створити робочу црупу для обстеження об'ектiв водопостачання та

водовiдВеденнЯ у населеН"*,rуrr*rах Кам'янка-Бузького району у складi згiдно

з додатком.

ii;Робочiй групi до 06.04.2а20 цровести обстеження o6'eKTiB систем

водопостачання (водЪзаборiв i криниць) та водовiдведенн,I у м,Кам'янка-

Бузька, смт.НовиЙ Яр".ri", 
^смт.ЗапЪтiв, 

смт.,Щобротвiр, с,Неслухiв, с,Жовтанцi,

с.Батятичi Кам'янка-Бузького району iшляхом вiдбору проб води для

проведення лабораторного дослiдження,

3. Контролъ ення з€tлишlЕю за собою.
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Голова Христина ЗАМУЛА
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.Щодаток

до розпорядження
райдержадмiнiстрацii
вiд J rt jt/ж ]l+,l ,Ц,,Li;LL/Ll/
Jtffi,T

склАд

Замула Христина
Петрiвна
савка олъга
.Щмитрiвна

Ласоха Гафiйка
Григорiвна

Хаба олег
Володимирович

Комар Володимир
Володимирович

Тришнровська
Лариса Q!талiiвна

}

Керiвник апарату

робочоi групИ для обстеження об'сктiв водопостачання та водовiдведеннrl

у населених пунктах Кам'янка-Бузького району

- голова райдержадмiнiстрацii, голова робочоТ групи;
il ,

- завiдувач сектору житлово-комунztJIьного
господарства, iнфраструктури, енергетики та захисту

довкiлля раЙдержадмiнiстрацii, заступник голови

робочоi групч;
- начаJIьник вiддiлу державного нагJuIду за дотриманнjIм
санiтарного законодавства Кам'янка-Бузького

раЙонного управлiння Головного управлiнrтя
,Щержпродспоживслужби у Лъвiвськiй областi, секретар

робочоТ црупи (за згодою).
Члена районноi робочо'i zрупа:

- завiдрач сектору з питань цивiлъного захисту,
взаемодiТ з rrравоохороними органами, оборонноi,
мобiлiзацiйноi та режимно-сещретноi роботи
райдержадмiнiстрацii;
- началъник Кам' янка-Бузького районного управлiння
Головного управлiння,Щержпродспоживслужби у
JЬвiвськiй областi (за згодою);
- завiдувач санiтаРно-хiмiчноi лабораторii Р адехi вського

мiхсрайонного вiддiлу,ЩУ <Львiвський обласний
лабораторний 5."р МОЗ Уrсраiни (за згодою);
- голови органlв мlсцевого самоврядування (за згодою);_

- представник ВП <1,Щобротвiрська ТЕС) АТ (ДТЕК
Захiденерго> (за згодою);
- керiвники комуншIьних пiдприемств (за згодою),

Любов ВиСоЧАнсЬкА
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