УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 30 » грудня 2011 року

№ 974-р
смт Голованівськ

Про склад районної міжвідомчої комісії
з питань моніторингу довкілля та
Положення про неї
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету
Міністрів України від 30 березня 1998 року № 391 «Про затвердження Положення про
державну систему моніторингу довкілля», від 17 листопада 2001 року № 1551
«Про утворення Міжвідомчої комісії з питань моніторингу довкілля», розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 16 грудня 2011 року № 1096-р «Про склад обласної
міжвідомчої комісії з питань моніторингу довкілля та Положення про неї», з метою
координації діяльності територіальних суб’єктів державної системи моніторингу довкілля і
розгляду поточних питань, пов’язаних з проведенням екологічного моніторингу на території
району:
1. Затвердити посадовий склад районної міжвідомчої комісії з питань моніторингу
довкілля та Положення про неї у новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови
районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 30 » грудня 2011 року № 974-р

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
районної міжвідомчої комісії з питань моніторингу довкілля
Голова комісії
Перший заступник голови районної державної адміністрації
Заступник голови комісії
Головний спеціаліст державного управління охорони навколишнього природного
середовища в Кіровоградській області
Секретар комісії
Спеціаліст управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
Члени комісії:
Начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;
начальник відділу Держкомзему у Голованівському районі;
начальник відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житловокомунального господарства райдержадміністрації;
начальник Голованівського РВ УМНС України в області;
директор ДП «Голованівське лісове господарство»;
головний державний санітарний лікар Голованівського району.

______________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 30 » грудня 2011 року № 974-р

ПОЛОЖЕННЯ
про районну міжвідомчу комісію з питань моніторингу довкілля
Загальні положення
1. Районна міжвідомча комісія з питань моніторингу довкілля (далі – Комісія) утворена
відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»,
постанов Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 року № 391 «Про затвердження
Положення про державну систему моніторингу довкілля» та від 17 листопада 2001 року
№ 1551 «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань моніторингу довкілля» з метою
координації діяльності суб’єктів районної системи моніторингу довкілля (далі – РСМД),
розгляду поточних питань, пов’язаних з проведенням моніторингу довкілля.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
проведення в районі державної політики з питань створення та функціонування
районної системи моніторингу довкілля, яка є невід’ємною складовою загальнодержавної
системи моніторингу довкілля;
здійснення заходів щодо створення і функціонування РСМД на основі структур
суб’єктів системи моніторингу з використанням єдиного нормативного, методологічного і
метрологічного забезпечення, уніфікованих технічних компонентів та програмного
комп’ютерного забезпечення;
координація дій суб’єктів РСМД щодо вдосконалення мереж спостереження за станом
довкілля, уніфікації методик спостереження, лабораторного аналізу, приладів і систем
контролю, створення баз та банків даних, єдиної комп’ютерної мережі, регламенту і форм;
забезпечення взаємодії організацій - суб’єктів районного моніторингу навколишнього
природного середовища, місцевих органів виконавчої влади під час здійснення заходів,
передбачених місцевими та державними програмами моніторингу довкілля, іншими
проектами і програмами, в тому числі міжнародними, із створення системної та
приладової бази моніторингу.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
аналізує та координує діяльність суб’єктів районного моніторингу навколишнього
природного середовища, місцевих органів виконавчої влади щодо створення та
функціонування системи моніторингу;
готує пропозиції щодо вдосконалення роботи районної системи моніторингу довкілля,
взаємодії обласного інформаційно-аналітичного центру та суб’єктів моніторингу;
нормативно-правової бази; впровадження результатів науково-дослідних, дослідноконструкторських робіт з питань створення та функціонування системи моніторингу.
5. Комісія має право:
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заслуховувати на своїх засіданнях інформації посадових осіб місцевих органів
виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції, а також відповідальних осіб з
питань моніторингу навколишнього природного середовища організацій – суб’єктів
РСМД;
утворювати робочі групи і постійно діючі секції за відповідними напрямами з питань
моніторингу довкілля, залучати до їх роботи в установленому порядку працівників
місцевих органів виконавчої влади (керівників або їх заступників), представників
організацій – суб’єктів РСМД, фахівців наукових установ;
отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади відомості,
необхідні для виконання покладених на неї завдань.
6. До складу Комісії входять перший заступник голови районної державної
адміністрації – голова Комісії, головний спеціаліст державного управління охорони
навколишнього природного середовища в Кіровоградській області, а також інші посадові
особи місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів міністерств та відомств
України, підприємств, установ та організацій.
7. Голова Комісії забезпечує проведення її засідань, організує контроль за виконанням
прийнятих рішень, затверджує персональний склад робочих груп, постійно діючих секцій
та їх плани роботи.
Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться відповідно до плану
роботи Комісії, затвердженого її головою, але не рідше ніж один раз на півроку.
8. Організаційно-технічне забезпечення роботи Комісії покладається на державне
управління охорони навколишнього природного середовища в області.
Секретарем Комісії є представник управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації, що входить до складу Комісії.
9. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів
присутніх її членів і оформляються протоколом.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.
Рішення Комісії вважається правоможним, якщо на засіданні присутні більше ніж
половина її членів. Рішення Комісії підписується головою Комісії, а у разі його
відсутності – заступником голови Комісії.
10. Рішення Комісії є обов’язковими для розгляду суб’єктами РСМД та районною
державною адміністрацією.
______________________

