МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 18 травня 2018 року

м. Мала Виска

№ 269

Про внесення змін до рішення районної ради
від 27 квітня 2007 року № 101 «Про районну
програму «Питна вода на 2007 – 2020 роки»
На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні” та розглянувши матеріали подані Маловисківською районною
державною адміністрацією і Маловисківською громадською організацією «Фонд розвитку
ініціативи» щодо внесення змін до районної програми «Питна вода на 2007 – 2020 роки»,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення районної ради від 27 квітня 2007 року №101 «Про районну
програму «Питна вода на 2007 – 2020 роки» (далі – Програма), доповнивши розділ ІV
Програми «Напрями та заходи виконання Програми» текстом такого змісту:
«Забезпечити якісною питною водою заклади соціальної сфери:
- провести буріння скважин у дошкільних закладах сіл Злинка і Мар'янівка та
навчальному закладі с. Злинка;
- відновити централізоване водопостачанням в с. Копанки (ремонт водонапірної
башти, заміна насосу і електрообладнання свердловини) з метою забезпечення
водопостачання Копанської ЗШ І-ІІ ступенів та жителів вул. Шкільна;
- встановити в Злинській ЗШ №1 І-ІІІ ступенів, Злинському НВК «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів», дитячому садку с.Злинка та Злинській амбулаторії загальної практики сімейної медицини якісні фільтри, модулі знезараження та гідроакумулятори спеціального
виготовлення, які виключають вторинне забруднення води.
Забезпечити якісною питною водою жителів району :
- контролювати якість питної води в криницях загального користування та в криницях
приватних домоволодінь з метою приведення їх показників до нормативів;

- розробити та збудувати, з врахуванням обґрунтування місця вибору і конструкції,
новий водозабір в с. Злинка;
- виготовити проектно-кошторисну документацію на об’єкт «Будівництво очисної
споруди с. Злинка» та проведення її комплексної експертизи.
Розвиток децентралізованої системи водопостачання:
- придбання та встановлення глибинних насосів на артезіанських свердловинах;
- встановлення бювету на центральній вулиці міст;
- проведення всебічного аналізу якості підземних джерел;
- впровадження знезараження води на всіх бюветах;
- створення системи розливу бутильованої води;
- встановлення огорож території артезіанських свердловин та бюветів;
- виділення коштів на відбір аналізів та дослідження якості питної води у місцях
розташування публічних криниць».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань земельних відносин та розвитку промисловості.

Голова районної ради

С.Сосновська

