
ДМИТРIВСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
Бучанського району

киlвськоl оOластl

Виконавчий KoMiTeT

рIшЕння

с..Щмитрiвка

2З лютого 202З року лъз1

Про забезпечення населення якiсною та безпечною для здоров'я питною
водою на територii Щмитрiвськоi сiльськоi територiальноi громади

Бучанського району Киiвськоi областi

На виконання п. 1.2, ],.З,1.4,, 1.5, 1.6 позачергового засiдання Киiвськоi
обласноi KoMicii з питань ТЕБ та НС вiд 24.0|.202З N 1, щодо забезпечення
населення якiсною та безпечною для здоров'я людини питною водою,
керуrочись Законом Украiни <По мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>,
виконавчий KoMiTeT

ВИРlШИВ:

1, Протокол Nl i позачергового засiдання Киiвськоi обласноi KoMicii з
питань техногеtlно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiл"t вiд 24 сiчня
202З року взяти до вiдома.

2. З метою забезпечення населення якiсною та безпе.lноrо д;tя здоров'я
людини питною водоlо на територii населених пунктiв flмитрiвськоi
територiальноi громади :

2.1.коллунальним пiдприемствам Щмитрiвськоi сiльськоi ради
забезпечити наявнiсть в належнiй кiлькостi запасiв реагентiв, дезiнфiкуючих
засобiв для знезараження питноi води i реактивiв для здiйснення виробничого
контролю за якiстю та безпечнiстю питноi води на об'ектах водопостачання;

2.2.вiдповiдальним особами забезпечити дiяльнiсть пiдприсмств
питного водопостаI{ання, що знаходяться на територii .Щмитрiвськоi сiльськоi
ради вiдповiдно до вимог законодавства, у тому числi вимог санiтарного
закоlIодавства. нормати вно-технiч них локумеtlтiв щодо постачання



населеннк) на територii .Щмитрiвськоi сiльськоi територiальноi громади
питноi води безпечноi якостi;

2.3, комунальним пiддприемствам iз залученням
провести комiсiйнi обстех<ення стану об'сктiв
нецентралiзованого питl1ого водопостачання, якi не обстея<увались протягом
2022 року;

2.4, у разi виявлення поруlIIень, поданих за результатами комiсiйних
обстежень, вiдповiдальним особам забезпечити усунення таких поруruень.

З. Керiвникам комунальних пiдприемств flмитрiвськоi сiльськоi ради
замовити виготовлення проектно-кошторисноi документацii на водоочистку
централiзованого водопостачання об'сктiв обслуговування.

4. Керiвникам комунальних пiдприсмств .Щмитрiвськоi сiльськоi ради
подати клопотання до cecii .Щмитрiвськоi сiльськоi ради про видiлити коштiв
на розробку проектно-кошторисноi документацii на водоочистку
централlзованого водопостачання.

5. Контроль за виконанням r{ього рiшення покласти на заступника
.I[митрiвського сiльського голови з питань дiя.llьностi виконавчих органiв
Хробуста О.В.

сiльський голова Тарас ЩIЩИЧ

вiдповiдальним особам
централlзованого


