
 

 

УКРАЇНА 
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 

м. ВАРАШ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
міського голови 

 
___ ___________ 2022 року                                ____ № _______ 

  

 

Про внесення змін в розпорядження  

міського голови від 02.11.2021 № 278-р 

 « Про робочу групу з вивчення 

питання щодо організації водовідведення  

у суб’єктів підприємницької діяльності 

на території Вараської МТГ»    

 

 

  У зв’язку з кадровими змінами, з метою посилення екологічного 

контролю за водовідведенням у суб’єктів підприємницької діяльності на 

території Вараської міської територіальної громади та запобігання 

забрудненню навколишнього середовища,  відповідно до Закону України від 

25.06.1991 року №1264-ХІІ «Про охорону навколишнього природного 

середовища», керуючись  пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

 1.Внести зміни в розпорядження міського голови від 02.11.2021     

№278-р «Про робочу групу з вивчення питання щодо організації 

водовідведення у суб’єктів підприємницької діяльності на території 

Вараської МТГ» виклавши додаток №1430-КО-03 в новій редакції  

(додається). 

 

 

 

 

Міський голова                                                             Олександр МЕНЗУЛ 
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Додаток 

до розпорядження міського голови 

02 листопада 2021  № 278-р  

в редакції розпорядження міського 

голови ______   2022 року №_____ 

 

 

СКЛАД 

робочої групи з вивчення питання  щодо організації водовідведення у  

     суб’єктів підприємницької діяльності на території Вараської МТГ 

                                                      № 1430-КО-03 

 

 

Воскобойник  Ігор Сергійович 

 

 

 

Ющук Дмитро Анатолійович 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, 

керівник робочої групи 

 

директор департаменту житлово-

комунального господарства 

Вараської міської ради, заступник 

керівника робочої групи 

 

Єрофєєва Марія Вікторівна головний спеціаліст відділу 

екологічного контролю управління 

безпеки та внутрішнього контролю 

виконавчого комітету Вараської 

міської ради, секретар робочої групи 

  

Члени робочої групи 

 

Гаврилов Олексій Леонідович                В.о. директора  

             КП «Вараштепловодоканал»  

             Вараської міської ради 

  

Гаврилюк  Мар’яна Дмитрівна        начальник лабораторії  

             КП  «Вараштепловодоканал»  

              Вараської міської ради  

 

Кондратюк Валентина Миколаївна        головний інженер КП «Благоустрій» 

             Вараської міської ради 

               

 

Скібчик Анатолій Володимирович        головний спеціаліст відділу  

             екологічного контролю управління  

             безпеки та внутрішнього контролю 
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     2    продовження додатку 

 

  

        

    

 

Устич Олег Анатолійович  заступник директора департаменту 

житлово-комунального господарства 

майна та будівництва, начальник 

відділу житлово - комунального 

господарства Вараської міської ради   

 

  

Шершень Людмила Костянтинівна      провідний спеціаліст відділу правової 

             експертизи нормативно  -  правових  

            актів управління правового 

            забезпечення виконавчого комітету 

                     Вараської міської ради  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету   Сергій ДЕНЕГА 
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