
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

_16.02.2022___                                   м. Лиман                                          №_53__ 

 

Про утворення робочої групи щодо забезпечення 

моніторингу суб’єктів господарювання на 

території Лиманської МТГ, діяльність яких 

пов’язана з викидами забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

 

 

 

 З метою забезпечення моніторингу суб’єктів господарювання на території 

Лиманської МТГ, діяльність яких пов’язана з викидами забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами, керуючись Законом України «Про 

охорону атмосферного повітря», Законом України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 1. Створити робочу групу щодо забезпечення моніторингу суб’єктів 

господарювання на території Лиманської МТГ, діяльність яких пов’язана з викидами 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (далі — 

Робоча група), та затвердити її склад і положення (додаються). 

 2. Робочій групі забезпечити моніторинг на постійній основі. 

 3. Розпорядження від 14.03.2019 №195 «Про створення комісії з контролю 

виконання природоохоронних заходів, спрямованих на зниження викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади» визнати таким, що втратило чинність. 

 4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 

голови Сироватську І.Л. 

 

 

 

Міський голова       Олександр ЖУРАВЛЬОВ 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

16.02.2022_  №_53_ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про робочу групу щодо забезпечення моніторингу суб’єктів господарювання на 

території Лиманської МТГ, діяльність яких пов’язана з викидами 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

 

1. Загальні положення 

1.1. Робоча група щодо забезпечення моніторингу суб’єктів господарювання на 

території Лиманської МТГ, діяльність яких пов’язана з викидами забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (далі — Робоча група) 

створюється з метою інвентаризації наявності дозволів на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємств, організацій та 

установ, розташованих на території Лиманської МТГ. 

1.2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної 

Ради України, нормативними актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями 

голови облдержадміністрації, цим Положенням, іншими законодавчими актами. 

1.3. Робоча група в процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з 

Державною екологічною інспекцією у Донецькій області, Департаментом екології та 

природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації, а також 

підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, розташованими на 

території Лиманської МТГ. 

1.4. Інформаційне та організаційне забезпечення діяльності робочої групи здійснює 

відділ територіального розвитку виконавчого комітету Лиманської міської ради. 

 

2. Повноваження робочої групи 

 Робоча група відповідно до покладених на неї завдань має повноваження: 

2.1. Проведення інвентаризації дозволів на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами. 

2.2. Отримання в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, 

суб’єктів господарювання усіх форм власності інформацію, документи та інші 

матеріали, які необхідні для виконання покладених завдань. 

2.3. Внесення на розгляд керівництва міської ради проекти розпоряджень, планів, 

заходів, доповідні записки та інформацію з питань, що належать до її компетенції. 

 

3. Організація роботи робочої групи 

3.1. Робоча група утворюється у складі голови, заступника, секретаря та членів 

робочої групи. 

3.2. Організаційною формою роботи робочої групи є засідання, які проводяться по 

мірі необхідності. 
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3.3. У разі відсутності на засіданні голови робочої групи його повноваження виконує 

заступник. 

3.4. Голова робочої групи: 

- визначає необхідність проведення засідань, час і місце їх проведення та скликає 

засідання; 

- визначає перелік питань, що вносяться на засідання та формує порядок денний 

засідання; 

- проводить засідання; 

- організує обговорення заяв та інших питань щодо роботи робочої групи; 

- виносить на голосування пропозиції, які надійшли від членів робочої групи; 

- вносить пропозиції міському голові щодо складу робочої групи; 

- здійснює контроль за виконанням прийнятих робочою групою рішень. 

3.5. Загальну організацію роботи робочої групи, підготовку матеріалів для розгляду 

на засіданні робочої групи та складання протоколів забезпечує її секретар. 

3.6. Рішення робочої групи ухвалюється більшістю голосів присутніх на засіданні 

членів. Голова робочої групи має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення 

голоси членів робочої групи розділилися порівну. 

3.7. Засідання робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні 

більше як половина її членів. 

3.8. Рішення робочої групи, прийняті на засіданні, оформляються протоколом, який 

підписують голова та секретар комісії. 

 

 

 

Керуючий справами      Олександр ПОГОРЕЛОВ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

16.02.2022_№_53__ 

  

СКЛАД 

  робочої групи щодо забезпечення моніторингу суб’єктів господарювання на 

території Лиманської МТГ, діяльність яких пов’язана з викидами забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

 

Сироватська Ірина Леонідівна 

 

Заступник міського голови, голова комісії 

Переволоцька Наталія Олегівна Начальник відділу територіального розвитку 

виконавчого комітету Лиманської міської 

ради, заступник голови комісії 

Коломацький Дмитро Анатолійович Головний спеціаліст відділу територіального 

розвитку виконавчого комітету Лиманської 

міської ради, секретар комісії 

 

Члени комісії 

Лозицький Олександр Олександрович Державний інспектор з охорони 

навколишнього природного середовища 

Державної екологічної інспекції у Донецькій 

області 

Філоненко Валентин Леонідович Головний спеціаліст відділу територіального 

розвитку виконавчого комітету Лиманської 

міської ради 

 

 

 

Керуючий справами      Олександр ПОГОРЕЛОВ


