
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Чугуївський район 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

   11 лютого 2021 року                                                 №   42 

 

Про створення та затвердження 

персонального складу комісії з організації 

комплексних перевірок підприємств, об’єктів  

питного водопостачання, в тому числі пунктів 

розливу води, які можуть бути джерелом 

передачі інфекційних хвороб в населених 

пунктах Слобожанської селищної ради 
 

З метою  виконання вимог статті 18 Закону України «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення» № 4004-ХІІ від 

24.02.1994, доручення т.в.о. голови Державної служби з питань безпечності 

харчових продуктів  та захисту споживачів від 16.03.2020 № 601-10.1/15, листа 

начальника Зміївського районного управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Харківській області від 19.01.2021 року № 

25.0/25.2-057/16-21 стосовно посилення державного санітарно-

епідеміологічного нагляду за дотриманням санітарного законодавства на 

об’єктах водопостачання,  на виконання делегованих повноважень зазначених 

у   пп. 3 п. «б»  ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

виконавчий комітет Слобожанської селищної ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Створити та затвердити персональний склад комісії для здійснення 

контролю та вирішення проблемних питань у сфері водопостачання 

та водовідведення в населених пунктах Слобожанської селищної 

ради: 

 

Голова 

комісії 

Діхтяр Дмитро 

Миколайович 

Слобожанський селищний 

голова 

Члени 

комісії 

Дубнюк Микола 

Миколайович 

заступник                       

селищного голови, заступник 

голови комісії                                 



 Рєпнікова Олена  

Володимирівна 

  Начальник відділу з питань 

правової роботи, запобігання 

та виявлення корупції, 

секретар комісії 

 Чучупалов Віктор 

Борисович 

директор                  

   КП «Комунальник» 

 

 Науменко Микола 

Федорович 

директор КП «Донець» 

 Осовський Костянтин 

Васильович  

Заступник начальника – 

начальник  відділу 

державного нагляду за 

дотриманням санітарного 

законодавства Зміївського 

районного управління 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Харківській області (за 

згодою) 

 Бондаренко Лілія 

Василівна 

Провідний інженер з охорони 

навколишнього середовища 

ВТВ Зміївської ТЕС (за 

згодою) 

 Білевіч Олександр 

Віцентійович 

Депутат Слобожанської 

селищної ради (за згодою) 
 

2. Рішення виконавчого комітету Комсомольської селищної ради від 

29.01.2019 року № 38 «Про створення та затвердження персонального 

складу комісії з організації комплексних перевірок підприємств, 

об’єктів  питного водопостачання, в тому числі пунктів розливу води, 

які можуть бути джерелом передачі інфекційних хвороб в населених 

пунктах Комсомольської селищної ради» вважати таким, що 

втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням даного рішення  залишаю за собою. 

 

 

Слобожанський  
селищний  голова      Дмитро ДІХТЯР 


