
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
  

 

від__16.07.2020_№___233__ 

                 м.Покровськ 
 

Про утворення міської комісії 

з питань екологічного моніторингу  

та безпеки 

 

 

З метою забезпечення запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання 

вимог екологічної безпеки, а також координації та контролю на місцевому рівні комплексу 

робіт і заходів щодо збереження та відродження природних об’єктів на території м. 

Покровська, м. Родинське, смт.Шевченко відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 17.06.2015 № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та 

місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій», 

враховуючи розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 24.03.2020 р. № 299/5-20 “Про утворення обласної комісії з 

питань екологічної безпеки”,  статтями 33, 59, 73  Закону України від 21.05.1997 № 280/97-

ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Утворити постійну міську комісію з питань екологічного моніторингу та 

безпеки і затвердити її персональний склад (Додаток 1). 

 

2. Затвердити Положення про постійну міську комісію з питань екологічного 

моніторингу та безпеки  (Додаток 2). 

 

 

 

В. п. міського голови  О. Требушкін 

 

 

 

  

 



 

Додаток 1 

до рішення виконкому міської ради 

від__16.07.2020_№___233__ 

СКЛАД 

постійної міської  комісії з екологічного моніторингу та 

безпеки 

 

Хотнянський  

Ярослав Сергійович 

Заступник міського голови, голова комісії 

 

 

Швець  

Ірина Миколаївна 

Начальник відділу екології, клімату на 

енергозбереження, заступник голови комісії 

 

Чорноуз 

Юлія Ігорівна 

Спеціаліст 1 категорії відділу екології, клімату на 

енергозбереження, секретар комісії 

 

 Члени комісії 

 

Вербова  

Кристина Валентинівна 

Провідний інженер з охорони навколишнього 

середовища відокремленого підрозділу 

“Східної дирекції з ліквідації шахт” державного 

підприємства "ОБ'ЄДНАНА КОМПАНІЯ 

"УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ" (за 

згодою) 

 

Голуб  

Марина Олександрівна 

Начальник відділу освіти Покровської міської 

ради 

 

Гордієнко  

Дмитро Володимирович 

Директор комунального підприємства 

“Покровськтепломережа” 

 

Дердель  

Юрій Вікторович 

Заступник начальника комунального 

підприємства “Муніципальна служба 

правопорядку Покровської міської ради” 

 

Дмитрієва  

Ольга Дмитрівна 

Громадська організація "Довкілля Покровська" 

(за згодою) 

 

Костенко  

Віктор Климентович 

Доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри природоохоронної діяльності 

державного вищого навчального закладу 

“Донецький національний технічний 

університет” (за згодою) 

 

Лесів  

Наталя Анатоліївна 

Завідувач відділення санітарно- гігієнічних 

досліджень  (за згодою) 



 

Лисенко  

Дмитро Олександрович 

 

Член Громадської ради при виконавчому 

комітеті Покровської міської ради, Громадська 

організація “Патріоти Українського Донбасу”  

(за згодою) 

 

Лінник  

Лілія Геннадіївна 

Головний спеціаліст з охорони навколишнього 

природного середовища приватного 

акціонерного товариства “Шахтоуправління 

“Покровське”(за згодою) 

 

Меркулова  

Надія Дмитрівна 

Шевченківська селищна голова  (за згодою) 

 

 

Назаров  

Олексій Олегович 

Начальник комунального підприємства 

“Управління міського господарства” 

 

Петрова  

Дар’я Анатоліївна 

Начальник житлово-комунального відділу 

Родинської міської ради  (за згодою) 

 

Ратушенко  

Артем Вікторович 

Начальник відділу стандартизації приватного 

акціонерного товариства «АПК-ІНВЕСТ» (за 

згодою) 

 

Романова  

Світлана Пірвогідівна 

Начальник відділу державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства 

Покровського районного управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Донецькій області (за згодою) 

 

Хижняк  

Володимир Олексійович 

Директор комунального підприємства 

“Покровськводоканал” 

 

Швайко  

Олександр Олександрович 

Начальник управління сім’ї  молоді та спорту 

Покровської міської ради 

 

Юзипович  

Олена Володимирівна 

Начальник житлово-комунального відділу 

Покровської міської ради 

 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради         А. Жук  



 

Додаток 2 

до рішення виконкому міської ради 

від__16.07.2020_№___235__ 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про міську комісію з питань екологічного моніторингу та 

безпеки 

 

1. Постійна міська комісія з питань екологічної безпеки (далі - Комісія) є постійним 

консультативно- дорадчим органом при Покровській міській раді, який створюється з 

метою сприяння забезпеченню запобігання негативним змінам стану довкілля та 

дотримання вимог екологічної безпеки, ефективної взаємодії суб’єктів міської системи 

моніторингу навколишнього природного середовища на підставі взаємної інформаційної 

підтримки, сприяння ефективному розв’язанню спільних завдань моніторингу та 

екологічної безпеки. 

2. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, 

Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими 

нормативно- правовими актами, рішеннями Покровської міської ради, виконавчого 

комітету, розпорядженнями голови Покровської міської ради та цим Положенням. 

3. Основними завданнями Комісії є: 

1)  координація діяльності та взаємодія з підприємствами, установами, 

організаціями, розташованими на території міста Покровськ, незалежно від форм власності 

та підпорядкування, щодо функціонування системи моніторингу довкілля та здійснення 

заходів, передбачених Регіональною програмою моніторингу стану довкілля в Донецькій 

області на період 2020-2024 роки; 

2) розгляд та оцінка еколого-економічного ефекту екологічних програм, правил та 

проектів; 

3) оперативний розгляд питань, пов’язаних з екологічною безпекою, доведення 

інформації про стан довкілля до територіальних державних органів та мешканців населених 

пунктів; 

4) комплексний аналіз та оцінка екологічного стану довкілля на території  

м. Покровська, м. Родинського, смт. Шевченко. 

5) розгляд заяв, скарг та повідомлень про погіршення стану довкілля та прийняття 

рішень щодо поліпшення стану довкілля. 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

1) здійснює збір даних про стан навколишнього природного середовища та вплив на 

довкілля діяльності суб’єктів господарювання на території міста; 

2) забезпечує оперативне управління первинною, аналітичною та прогнозованою 

екологічною інформацією, одержаною від суб’єктів моніторингу, підприємств, установ та 

організацій міста, в установленому порядку; 

3) здійснює попередню оцінку інформації для оперативного реагування на 

небезпечні зміни у стані довкілля на території міста; 

4) готує обґрунтовані рекомендації органам місцевого самоврядування, 

підприємствам, установам, організаціям для прийняття управлінських рішень щодо 

запобігання негативним змінам стану навколишнього природного середовища та 

дотримання вимог екологічної безпеки на території міста. 

5. Комісія має право: 

1) отримувати  в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, 

фізичних осіб- підприємців, підприємств, установ і організацій інформацію щодо їх 

діяльності у сфері довкілля; 



2) запрошувати на свої засідання представників органів виконавчої влади, 

підприємств, установ та організацій для розгляду питань, що належать до її компетенції; 

 

 

 

3) готувати та вносити в установленому порядку на розгляд голови Покровської 

міської ради висновок з рекомендаціями за результатами розгляду наданих матеріалів; 

4) готувати та надавати суб'єктам господарської діяльності рекомендації щодо 

забезпечення екологічного моніторингу та безпеки у місці провадження господарської 

діяльності. 

6. Комісія утворюється у складі голови, заступника (заступників), секретаря та 

членів Комісії. Головою комісії є заступник міського голови. 

Персональний склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету  

Покровської міської ради на основі пропозицій органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста Покровськ. 

Засідання комісії веде голова, а за його відсутності – заступник голови. Секретар 

комісії організовує роботу Комісії. 

7. Організаційною формою роботи Комісії: є засідання, які проводяться у разі 

потреби, але не рідше, ніж 1 раз у квартал. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо 

на ньому присутні більше половини її членів. Члени Комісії особисто беруть участь у її 

засіданнях. 

8. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів 

Комісії та оформлюються протоколом, який підписує голова Комісії (у разі його відсутності 

- заступник голови) та секретар. У разі рівного розподілу голосів, голос головуючого на 

засіданні Комісії є вирішальним. 

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), висловлює окрему 

думку, яка викладається у письмовій формі, що є невід'ємною частиною протоколу 

засідання. 

Рішення Комісії мають рекомендаційний характер. 

9. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Покровська міська рада. 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради         А. Жук 

 

 

 

Положення про міську комісію з питань екологічної безпеки розроблено відділом екології, 

клімату та енергозбереження Покровської міської ради. 

 

 

 

Начальник відділу екології, 

клімату та енергозбереження  

 

                                         І. Швець 

 

 

 

 


