
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 

 

Н А К А З 
 

 

від "04" травн 2021 р.           Миколаїв                               № 94 

 

Про утворення комісії з питань  

здійснення державного моніторингу  

в галузі охорони атмосферного повітря  

та управлінням якістю атмосферного  

повітря в Миколаївській області 

 

 

Відповідно до статей 2, 17, 21, п.9 ч.1 ст.39  Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», Постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 

2019 року   № 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі 

охорони атмосферного повітря», з метою реалізація основних засад державної 

екологічної політики в галузі охорони атмосферного повітря на території 

Миколаївської області, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Утворити комісію з питань здійснення державного моніторингу в 

галузі охорони атмосферного повітря та управлінням якістю атмосферного 

повітря в Миколаївській області (далі – комісія) у складі згідно з додатком 1. 

 

2. Затвердити Положення про комісію з питань здійснення державного 

моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управлінням якістю 

атмосферного повітря в Миколаївській області (додаток 2). 

 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник управління                Олександр КАРАЖЕЙ 
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Додаток 1 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом начальника управління 

екології та природних ресурсів 

Миколаївської обласної державної 

адміністрації 

 

від ____________2020 р. № ______ 

 

 

СКЛАД 

комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря  

в Миколаївській області 

 

Голова комісії: 

 

КАРАЖЕЙ 

Олександр Михайлович  

 

начальник управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

 

Заступник голови комісії: 

 

МАЦ  

Дмитро Анатолійович 

  

заступник начальника управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації  

Секретар комісії: 
  

КОЗЮРА  

Тетяна Євгенівна 

 

головний  спеціаліст відділу екологічних 

програм і моніторингу управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації 

  

Члени комісії: 

  

АРТАМОНОВ  

Владислав  Альбертович 

 

БУРДЕНКО 

Лариса Анатоліївна 

 

 

 

ВИСОЦЬКИЙ 

Володимир Петрович 

 

 

 

директор НПП «Бузький Гард»(за узгодженням) 

 

начальник управління державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства 

Головного управління Держпродспоживслужби 

у Миколаївській області (за узгодженням) 

 

голова Громадської організації «Відновлення та 

Захист» (за узгодженням) 

 

 



 

Продовження додатка 1 
2 

 

ДУРАНІК 

Людмила Матвіївна 

 

 

ЄФІМОВ 

Володимир Ігорович 

 

 

КРИВЦУН 

Надія Ігорівна 

 

 

 

 

 

 

КУКУРУЗА 

Олександр Вячеславович 

 

КУЧЕР 

Оксана Романівна 

 

 

КУШНЕРУК 

Василь Васильович  

 

 

ПЕРВУШОВА 

Валентина Петрівна 

 

 

 

ПЕРЕБЕЙНОС 

Віталій Олександрович 

 

 

ПІЧУРА 

Віталій Іванович 

 

 

ПУГАЧ 

Лариса Василівна 

 

 

начальник Миколаївського обласного центру з 

гідрометеорології (за узгодженням) 

 

 

інженер з охорони навколишнього середовища 

ПРаТ «Миколаївський Комбінат 

Хлібопродуктів» (за узгодженням) 

 

головний спеціаліст відділу державного 

екологічного нагляду (контролю) атмосферного 

повітря – державний інспектор з охорони 

навколишнього природного середовища 

Миколаївської області Державної екологічної 

інспекції у Миколаївській області (за 

узгодженням) 

 

перший заступник Первомайського міського 

голови (за узгодженням) 

 

начальник служби охорони праці та екології 

«ЮГцемент» філії ПРаТ «Дікергофф Цемент 

Україна» (за узгодженням) 

 

інженер з охорони навколишнього середовища  

ТОВ «Екотранс» (за узгодженням) 

 

 

начальник лабораторії охорони праці та екології 

ЦЗЛ дирекції охорони праці, екології та якості 

ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (за 

узгодженням) 

 

начальник управління екології департаменту 

житлово-комунального господарства 

Миколаївської міської ради (за узгодженням) 

 

завідувач кафедри екології та сталого розвитку 

ім. професора Ю.В. Пилипенка Херсонського 

аграрного університету (за узгодженням) 

 

начальник відділу регуляторної та дозвільної 

діяльності управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 
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САГАНЄВИЧ  

Лілія Вікторівна 

 
 

 

СМЕТАНА 

Юрій Олександрович 

 

 

СТОЯНОВА  

Світлана  Іванівна 

 

 

лікар із загальної гігієни організаційного відділу 

ДУ «Миколаївський обласний лабораторний 

центр МОЗ України» (за узгодженням) 
 

 

перший заступник Вознесенського міського 

голови  (за узгодженням) 

 

начальник комплексної лабораторії 

спостережень за забрудненням природного 

середовища Миколаївського обласного центру з 

гідрометеорології (за узгодженням) 

 

 
 

 

 

Начальник управління екології та 

природних ресурсів  

облдержадміністрації                                                             Олександр КАРАЖЕЙ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ начальник управління  

екології та природних ресурсів 

Миколаївської обласної 

державної адміністрації 

 

від _________2020 р. № ______ 

 

Положення 

комісію з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря та управлінням якістю атмосферного повітря  

в Миколаївській області 

 

І. Загальні положення 

 

1. Комісія з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря та управлінням якістю атмосферного повітря в 

Миколаївській області (далі – комісія) є консультативно-дорадчим органом, 

утвореним з метою забезпечення взаємодії суб’єктів моніторингу атмосферного 

повітря. 

  

2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами 

України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, 

постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими 

нормативними актами, що відносяться до діяльності Комісії, а також 

розпорядженнями голови Миколаївської обласної державної та цим 

Положенням. 

 

3. Головними завданнями Комісії є: 

 здійснення координації на загальнодержавному рівні дій суб’єктів 

моніторингу атмосферного повітря, а також розгляду питань, пов’язаних із 

проведенням моніторингу атмосферного повітря та управлінням якістю 

атмосферного повітря; 

подання пропозицій до планів поліпшення якості атмосферного повітря в 

частині здійснення заходів щодо поліпшення якості атмосферного повітря; 

сприяння виконанню на території Миколаївської області 

короткострокових планів дій з поліпшення кості атмосферного повітря. 

 

II. Повноваження комісії  

 

1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

надає пропозиції до програм державного моніторингу у галузі охорони 

атмосферного повітря щодо внесення змін в частині заходів зі встановлення 

пунктів спостережень, вдосконалення мереж спостереження за якістю 
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атмосферного повітря, створення та вдосконалення лабораторій спостереження 

за станом атмосферного повітря; 

проводить аналіз діяльності суб’єктів державного моніторингу у галузі 

охорони атмосферного повітря щодо виконання програм державного 

моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря. 

 

2. Комісія має право: 

отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 

інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; 

утворювати постійні та тимчасові робочі групи за напрямами діяльності та 

залучати до роботи в них у встановленому порядку вчених і спеціалістів з питань, 

що нею розглядаються; 

брати участь у заходах з реалізації короткострокових планів дій; 

вносити пропозиції до регіональних екологічних програм щодо реалізації 

заходів з поліпшення якості атмосферного повітря в області; 

надавати пропозиції до програм державного моніторингу у галузі охорони 

атмосферного повітря відповідної зони (агломерації); 

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів. 

 

III. Формування та організація роботи комісії 

 

1. Персональний склад комісії затверджується наказом начальника 

управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної 

адміністрації. 

  

2. До складу комісії входять: 

начальник управління екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації - голова комісії (або особа, яка виконує його обов’язки);   

 заступник начальника управління екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації - заступник голови комісії; 

представники інших управлінь та департаментів у складі 

облдержадміністрації; 

представники виконавчих комітетів міських рад (за згодою); 

представники Миколаївського обласного центру з гідрометеорології; 

представники Державної екологічної інспекції у Миколаївській області; 

представники Головного управління Держпродспоживслужби у 

Миколаївській області; 

представники ДУ «Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ 

України» 

підприємств, установ, організацій, діяльність яких призводить або може 

призвести до погіршення стану атмосферного повітря, що ведуть спостереження 

за рівнями забруднювальних речовин у межах зони або агломерації; 

науково-дослідних установ (за згодою); 
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громадських об’єднань, що провадять свою діяльність у межах зони або 

агломерації (за згодою). 

 

3. Діяльність члена комісії може бути припинена в разі подання відповідної 

заяви про припинення членства у раді від організації, яка його делегувала до 

складу координаційної ради, на ім’я голови координаційної ради. 

 

 

4. Члени комісії мають право: 

 

1) брати участь в обговоренні питань, що вносяться на засідання комісії, 

вносити пропозиції; 

 

2) брати участь у голосуванні на засіданнях комісії; 

 

3) пропонувати питання до порядку денного засідання комісії; 

 

4) ініціювати залучення фахівців відповідних галузей з питань, що 

розглядаються на засіданнях комісії; 

 

5) виходити зі складу комісії. 

 

5. Члени комісії зобов’язані особисто брати участь у засіданнях комісії та 

дотримуватись вимог цього Положення та рішень комісії. 

Делегування права голосу члена комісії іншим особам, у тому числі іншим 

членам комісії, не допускається. 

 

6. У разі неможливості бути присутнім на засіданні комісії, член комісії 

може письмово викласти власну думку, яка оголошується на засіданні та 

долучається до протоколу засідання. 

Допускається дистанційна участь члена комісії у засіданні, якщо така 

участь забезпечується відео-, телефонним або іншим зв’язком і якщо така участь 

не заперечується більшістю присутніх на засіданні членів координаційної ради. 

 

7. Засідання Комісії проводить голова комісії, а у разі його відсутності – 

заступник голови комісії. 

 

8. Засідання Комісії проводяться в міру потреби, але не рідше як один раз 

на 6 місяців. Рішення про проведення засідання приймає голова комісії за 

власною ініціативою або за пропозицією трьох членів комісії та повідомляє про 

нього та порядок денний іншим членам комісії не пізніше ніж за добу до 

проведення засідання. 

 



4 
 

9. У разі неможливості проведення засідань комісії, викликаних 

обставинами непереборної сили засідання можуть проводитись он-лайн за 

допомогою сучасних засобів телекомунікаційного зв’язку. 

  

10. Засідання комісії вважається правоможним, якщо в ньому бере участь 

більше половини від загального складу комісії. 

  

11. Рішення комісії приймаються більшістю голосів і оформлюються 

протоколом, який підписується головою та секретарем комісії. У разі рівного 

розподілу голосів, голос голови комісії є вирішальним. 

 

12. Рішення комісії мають рекомендаційний характер. 

 

13. За запрошенням комісії у її засіданнях можуть брати участь 

представники інших органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, інститутів громадянського суспільства, науковці тощо. 

 

14. Члени комісії беруть участь у її роботі, виконують доручення голови 

комісії, сприяють виконанню її рішень. 

  

15. Секретар комісії готує необхідні для проведення засідань матеріали, 

узагальнює пропозиції, здійснює підготовку протоколів засідань, організовує 

контроль за їх виконанням. У разі відсутності секретаря комісії, секретар 

обирається шляхом відкритого голосування більшістю голосів присутніх на 

засіданні комісії. 

  

16. Комісія інформує громадськість про свою роботу шляхом розміщення 

відповідних повідомлень на офіційному веб сайті управління екології та 

природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації за 

посиланням ecolog.mk.gov.ua в розділі «Орган управління якістю атмосферного 

повітря». 

 

17. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності комісії здійснюється 

управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 

 

 

 

 

Начальник управління екології 

та природних ресурсів 

облдержадміністрації                    Олександр КАРАЖЕЙ 
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