
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА  М ІСЬКА  РАДА

ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня 2011 року №630

Про  санітарно-технічний та 
протиепідемічний стан
громадських колодязів, розміщених
на території м. Кіровограда

Керуючись статтею 26, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтею 18 Закону України «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення», з метою покращення 
санітарно-технічного та протиепідемічного стану громадських колодязів 
м. Кіровограда, приведення їх до вимог Державних санітарних норм та 
правил  «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 
людиною»  (ДСанПін 2.2.4-171-10), Кіровоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію головного державного санітарного лікаря м.Кіровограда 
Касьяненка  І.І. про  санітарно-технічний та протиепідемічний стан 
громадських колодязів, розміщених на території м.Кіровограда, взяти до 
відома (додається).

2. Головам Кіровської районної у місті Кіровограді ради (Рацул О. А.)
та Ленінської районної у місті Кіровограді ради (Заботкін В.М.):

вжити невідкладних заходів щодо покращення санітарно-технічного та 
санітарно-гігієнічного стану громадських колодязів м.Кіровограда;

провести ремонт, чистку та дезінфекцію громадських колодязів в 
термін до 1 жовтня 2011 року;

через засоби масової інформації запропонувати мешканцям провести 
лабораторні дослідження приватних колодязів;

за допомогою квартальних комітетів зробити інвентаризацію 
приватних колодязів;

вжити заходів щодо заборони експлуатації громадських колодязів, вода 
яких не відповідає вимогам  Державних санітарних норм та правил  
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»  
(ДСанПін 2.2.4-171-10);
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встановити таблички з написом «Вживання колодязної води тимчасово 
заборонено»;

забезпечити інформування населення міста щодо непридатності 
використання води з громадських колодязів в питних цілях та для 
приготування сумішей дитячого харчування;

забезпечити виконання вимог пункту 1 постанови  Головного 
державного санітарного лікаря України від 17 травня 2010 року №16 «Про 
попередження виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей».

3. Рекомендувати директору комунального підприємства 
«Кіровоградське водопровідно-каналізаційне господарство Кіровоградської 
міської ради» вивчити можливість забезпечення водопостачанням тих 
районів міста, населення яких користується колодязями.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань  житлово-комунального господарства та 
енергозбереження та т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Головченка О.О.

Міський голова О. Саінсус

Заброда
333315


