
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
НАЧАЛ ЬН И КА НОВО УКРАЇНСЬКО Ї РАЙОННОЇ 

ВІЙСЬКОВОЇ АДМ ІН ІСТРАЦІЇ

від "Р З " 2022 року №

м. Новоукраїнка

Про забезпечення населення району безперебійним водопостачанням в
умовах воєнного стану

Керуючись статтею 21 Закону України "Про місцеві державні 
адміністрації", статтею 4 Закону України "Про питну воду, питне 
водопостачання та водовідведення", законами України "Про правовий режим 
воєнного стану", "Про охорону навколишнього природного 
середовища", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення", Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 68 "Про 
утворення військових адміністрацій", з метою забезпечення населення 
безперебійним водопостачанням в умовах воєнного стану:

1. Утворити Робочу групу щодо забезпечення населення безперебійним 
водопостачанням в умовах воєнного стану ( далі Робоча група).

2. Затвердити склад Робочої групи згідно з додатком.

3. Робочій групі провести роботу щодо забезпечення населення 
безперебійним водопостачанням в умовах воєнного стану.

4. Рекомендувати міським, сільським та селищним головам:
опрацювати проблемні питання забезпечення всіх категорій споживачів

безперебійним водопостачанням в умовах воєнного стану;
визначити альтернативні джерела забезпечення водою всіх категорій 

споживачів, у разі можливого пошкодження об’єктів централізованого 
водопостачання;

визначити наявність спеціалізованої техніки для доставки питної та 
технічної води та розглянути питання залучення техніки інших суб’єктів 
господарювання (зокрема фермерських господарств тощо) для підвезення 
води;

визначити наявність аварійного запасу обладнання (засувок, насосних 
агрегатів, електродвигунів тощо) та, у разі його недостатності, розглянути 
питання надання фінансової підтримки комунальним підприємствам для його 
придбання;
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забезпечити наявність на підприємствах водопровідно-каналізаційного 
господарства резервних джерел живлення (генераторів, пересувних станцій 
автоматичного живлення) у разі можливого відключення від 
електропостачання;

сформувати на підприємствах аварійні бригади для ліквідації можливих 
пошкоджень на об’єктах життєзабезпечення населення;

забезпечити охорону водозаборів з поверхневих джерел водопостачання; 
провести інвентаризацію водозабірних споруд, які задіяні у 

централізованому водопостачанні населених пунктів;
привести в задовільний стан водозабірні споруди та провести їх 

хлорацію;
укласти договори на постачання питної та технічної води з керівниками 

господарств, фізичними особами підприємств, які будуть задіяні при 
пошкодженні централізованого водопостачання в результаті бойових дій;

інформацію про виконання цього розпорядження надавати відділу 
цивільного захисту, оборонної роботи, екології, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури щопонеділка на електрону 
адресу: oboron_robota.rda@ukr.net

5. Міським, сільським та селищним головам забезпечити всебічне 
сприяння роботі членів Робочої групи.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Начальник районної 
військової адміністрації О лександр ДУБЧЕНКО

mailto:oboron_robota.rda@ukr.net


Додаток
до розпорядження начальника 
Новоукраїнської районної 
військової адміністрації

2022 року №

СКЛАД
робочої групи щодо забезпечення водопостачання населенню в воєнний

час

ДУБЧЕНКО 
Олександр Євгенович

ЩЕКА
Марія Борисівна

КУПРІЯНЕНКО 
Тетяна Олександрівна

АНТОШИК 
Микола Миколайович

ВИСОЧАНСЬКА 
Тетяна Василівна

ГАРАЗДА
Людмила Дмитрівна

ГУЛЬДАС 
Юрій Леонідович

ЗАБАЖАН 
Ігор Валерійович

КОВАЛЕНКО 
Олександр Петрович

Голова робочої групи

- голова районної військової адміністрації

Заступник голови робочої групи

- заступник начальника районної військової 
адміністрації

Секретар робочої групи

головний спеціаліст відділу цивільного захисту, 
оборонної роботи, екології, житлово-комунального 
господарства, містобудування та архітектури 
районної військової адміністрації

Члени робочої групи

- Помічнянський міський голова (за згодою)

- секретар Тишківської сільської ради (за згодою)

- Ганнівський сільський голова (за згодою)

- Маловисківський міський голова (за згодою)

- Новомиргородський міський голова (за згодою)

начальник Маловисківського управління 
Головного управління Держпродспоживслужби у 
Кіровоградській області



КОРІНИЙ
Олександр Олександрович

КУЗЬКОВА 
Світлана Василівна

МАЗУРА
Микола Миколайович

МАР’ЯНОВ 
Сергій Іванович

НЕДОЛУЖКО 
Олександр Михайлович

ОСІЄВСЬКИЙ 
Володимир Валерійович

ПЕШЕХОНОВ 
Олександр Дмитрович

САВІЦЬКИЙ 
Володимир Петрович

СТЕЦЮРЕНКО 
Станіслав Олександрович

СИСА
Ольга Василівна 

ФЛОРЯ
Андрій Володимирович

ЧЕРЕДНИК 
Дар'я Іванівна

Продовження додатка 

Новоукраїнський міський голова (за згодою)

начальник Новоукраїнського районного відділу 
головного управління держпроспоживслужби в 
Кіровоградській області 
Смолінський селищний голова (за згодою)
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Піщанобрідський сільський голова (за згодою)

Злинський сільський голова (за згодою)

Добровеличківський селищний голова (за згодою)

Рівнянський сільський голова (за згодою)

начальник Новомиргородського управління 
Головного управління держпродспоживслужби у 
Кіровоградській області

інспектор з охорона навколишнього природного 
середовища Придніпровського округу 
(за згодою)

Глодоський сільський голова (за згодою)

Мар’янівський сільський голова (за згодою)

начальник Добровеличківського відділу Головного 
управління Держпродспоживслужби у
Кіровоградській області

Керівник апарату
районної військової адміністрації Тетяна ТАРАСЕНКО


