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Г'lро створення робочоi групи
з I]ивченFIя питання, пов'язаного
iз забрулненням рiчки Крошенка

з ме'ою перевiрки фактiв забруднення рiчки Крошенка в
м, Житомирi, викладених у зверненнi депуiата Житомирськоi районноI РадиОлександра Мiщенка, вiдповiдно до cTaTTi 42 Закону Украiни <<Про мiсцеве
самоврядування в YKpaiHi>:

1. Створит,и робочу групу з вивчення питання, пов'язаного iз
забрудненням рiчки Крошенка та затвердити iT склад згiдно з додатком.2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти назастуIlника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв радиСергiя Конлратюка.

Мiський гоJIова Сергiй СУХОМ ЛИН



lодаток
до розпорядження мiського голови
PJ. оВ. рD22 ;1i ц2р

Склад
робочоТ групи з вивчення питання,

пов'язаного iз забрулненням рiчки Крошенка

['olloBa робочоТ груtIи :

ко[{дрАl,tоК Сергiй - заступник мiського голови з питань
виконавчих органiв ради;

Заступники голови робочоi
групи:

гумЕнЮК Дндрiй - начаJIьник управлiння житлового
господарства MicbKoi ради;

с],ЕГIАниL{ъкА Тетяна - заступник нач€шьника
КП <Iнспекцiя з благоустрою
м. Житомира) Житомирськоi MicbKoT
ради;

Секретар робочоi групи :

вЕнгловськА Тетяна - головний спецiалiст вiддiлу екологii
КП <<Iнспекцiя з благоустрою
м. Житомира> Житомирськоi MicbKoi
ради;

Члени робочоТ групи:

дIдкIвСъкиЙ Микола - начальник управлiння з питань
надзвичайних ситуацiй та цивiльного
захисту населення MicbKoi ради;

зАlIорО}КНИЙ Iгор - нач€шьник вiддiлу житлового
господарства управлiння житлового
господарства MicbKoT ради;

КУЛАК Анлрiй - головний iнженер
КП <Автотранспортне пiдприсмство
0628) Житомирськоi мiськоi ради;

горБоВА оксана - iнженер з охорони навколишнього
природного середовища
КП <Житомирводокан€ш>
Житомирськоi MicbKoi ради;

I,АRриЛlОК Щмитро - начаJIьник вiддiлу цивiльного захисту
ГУ ДСНС УкраiЪи в Житомирськiй
областi (за згодою);
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- начальник вiддiлу дер}кавного
екологiчного нагляду (контролю)
водних pecypciB Управлiння
державного екологiчного нагляду
(контролю) природних pecypciB та
промислового забруднення
Житомирськоi областi (за згодою);

- начаJIьник вiддiлу державного
нагляду за дотриманням санiтарного
законодавства Житомирського
управлiння Головного управлiння
.Щержспох(ивслужби в Пtитомирськiй
областi (за згодою);

- головний спецiалiст управлiння
екологii та природних pecypciB
Житомирськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii (за згодою);

- начальник вiддiлу охорони водI]их
бiоресурсiв кРибоохоронний патруль)
Управлiння Щержавного агентства
мелiорацii та рибного господарства у
Житомирськiй областi (за згодою);

- керiвник вiдокремленого пiдроздiлу в
м. Житомирi ГО кЗахист води i риби>
(за згодоrо);

- депутат ЖитомирськоТ районноi рали;

- начальник вiддiлу земельних вiдносин
та екологii Березiвськоi сiльськоТ ради
(за згодою);

- депутат ЖитомирськоI MicbKoT ради
(за згодою);

- депутат Житомирськоi MicbKoi ради
(за згодою).

Андрiй ГУМЕНЮК

ольга ПАШКо


