КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 17.04.2019 № 361
м. Краматорськ

Про створення комісії з питань
екологічного контролю та безпеки на
території міста Краматорська
З метою координації діяльності підприємств, установ та організацій, розташованих
на території міста, незалежно від форм власності та підпорядкування, в сфері охорони
навколишнього природного середовища, ведення екологічної політики, регулювання
відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, запобігання і
ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне
середовище, керуючись ст. 19 Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища», ст. ст. 33, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Створити комісію з питань екологічного контролю та безпеки на території міста
Краматорська у складі згідно додатка 1.
2. Затвердити Положення про комісію з питань екологічного контролю та безпеки
на території міста Краматорська (додаток 2).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Боєвського С.О.

Міський голова

А.В. Панков

Додаток 1
до рішення виконкому міської ради
17.04.2019 № 361
СКЛАД
комісії з питань екологічного контролю та безпеки
на території міста Краматорська
Боєвський
Сергій Олександрович

-

заступник міського голови, голова комісії

Кузнецов
Олександр Володимирович

-

начальник відділу комунального
заступник голови комісії

господарства,

Петренко
Михайло Ігорович

-

головний
спеціаліст
відділу
господарства, секретар комісії

комунального

Члени комісії:
Грипась
Ольга Володимирівна

-

головний спеціаліст відділу доходів та фінансів
виробничої сфери фінансового управління

Лобанов
Геннадій Геннадійович

-

Марчук
Світлана Іванівна

-

начальник Краматорського міського управління
головного управління Держпродспоживслужби в
Донецькій області (за згодою)
начальник лабораторії Донецького регіонального
центру з гідрометеорології (за згодою)

Маценко
Дар’я Юріївна

-

провідний спеціаліст з питань
комунального господарства

Наумов
Віктор Олександрович

-

Ржавський
Володимир Іванович

-

головний спеціаліст відділу державного екологічного
нагляду (контролю) земельних ресурсів, надр,
поводження з відходами та небезпечними хімічними
речовинами Державної екологічної інспекції у
Донецькій області (за згодою)
голова громадської організації «Рідна країна» (за
згодою)

Рябов
Дмитро Олександрович

-

провідний спеціаліст управління з питань цивільного
захисту

Тертиченко
Артем Дмитрович

-

старший лейтенант служби цивільного захисту ДПРЗ12 ГУ ДСНС України у Донецькій області (за згодою)

Шнипір
Наталя Григорівна

-

інспектор абонентного відділу КАТП-052810

Яковенко
Валентин Володимирович

-

головний інженер КВП «Краматорський водоканал»

Керуючий справами
Начальник відділу
комунального господарства

екології

А.М. Давискиба
О.В. Кузнецов

відділу

Додаток 2
до рішення виконкому міської ради
17.04.2019 № 361
ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань екологічного контролю та безпеки
на території міста Краматорська
І. Загальні положення
1. Це Положення визначає діяльність комісії з питань екологічного контролю та
безпеки на території міста Краматорська (далі - комісія), яка створюється виконавчим
комітетом міської ради з метою координації діяльності підприємств, установ та
організацій, розташованих на території міста, незалежно від форм власності та
підпорядкування, в сфері охорони навколишнього природного середовища, ведення
екологічної політики, регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення
природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації
негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне
середовище.
2. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України,
Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, іншими
нормативно-правовими
актами
та
нормативно-технічними
документами,
розпорядженнями голови Донецької облдержадміністрації, рішеннями Краматорської
міської ради, її виконавчих органів та виконавчого комітету.
3. Комісія створюється з числа посадових осіб органів місцевого самоврядування,
райдержадміністрації, Державної екологічної інспекції у Донецькій області, ГУ
Держпродспоживслужби у Донецькій області, Донецького регіонального центру
гідрометеорології, податкових та інших заінтересованих осіб державних органів.
ІІ. Основні завдання та права комісії
1. Основними завданнями комісії є:
- координація діяльності підприємств, установ та організацій, розташованих на
території міста, незалежно від форм власності та підпорядкування;
- здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного
законодавства,
використанням
і
охороною
земель,
природних
ресурсів
загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;
- здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у
сфері поводження з побутовими та виробничими відходами та розгляд справ про
адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних
органів у разі порушення законодавства про відходи;
- координація на відповідній території діяльності спеціально уповноважених
державних органів управління з охорони природи;
- здійснення контролю у галузі охорони атмосферного повітря, з метою
забезпечення дотримання вимог законодавства про охорону атмосферного повітря;
- вжиття необхідних заходів для запобігання та недопущення перевищення
встановлених санітарними нормами рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на
середовище життєдіяльності людини;

- роз'яснення законодавства про відходи населенню, створення необхідних умов
для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів, як
вторинної сировини;
- здійснення заходів щодо раціонального використання і охорони вод та
відтворення водних ресурсів;
- здійснення інших повноважень відповідно до чинного законодавства України.
2. Комісія має право:
-розглядати звернення підприємств, установ, організацій незалежно від форм
власності, громадян, без їх участі та приймати рішення за результатами розгляду;
-запрошувати жителів міста, власників підприємств, установ та організації усіх
форм власності на засідання комісії;
-одержувати інформацію в установленому законодавством порядку необхідну для її
діяльності;
-здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства України;
-одержувати в установленому порядку від державних органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій міста інформацію
та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.
3. У випадках встановлення порушень чинного законодавства України комісія передає
матеріали на розгляд до посадової особи для оформлення протоколу про адміністративне
правопорушення, або передає до інших державних органів.
ІІІ. Організація роботи комісії
1. Основною організаційною формою діяльності комісії є засідання.
2. Засідання проводяться по мірі надходження заяв або виявлення фактів порушення
природоохоронного законодавства.
3. У разі відсутності голови комісії його обов’язки тимчасово виконує заступник
голови комісії.
4. Секретар комісії готує необхідні матеріали для роботи комісії, повідомляє членів
комісії про дату, час та місце проведення засідання, веде протокол засідання та зберігає
відповідні матеріали про роботу комісії.
5. У разі відсутності секретаря комісії його обов’язки за дорученням голови комісії
виконує інший член комісії.

Керуючий справами

А.М. Давискиба

Начальник відділу
комунального господарства

О.В. Кузнецов

