ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
04.03.2020

№

132

Про комісію з питань здійснення
державного моніторингу в галузі
охорони атмосферного повітря
та управління якістю атмосферного
повітря
Відповідно до статті 6, пункту 9 частини першої статті 39, статті 41 Закону
України „Про місцеві державні адміністрації“, статті 3 Закону України
„Про охорону атмосферного повітря“, постанови Кабінету Міністрів України
від 14.08.2019 № 827 „Деякі питання здійснення державного моніторингу
в галузі охорони атмосферного повітря“:
1. Утворити комісію з питань здійснення державного моніторингу
в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного
повітря (далі – комісія) та затвердити її склад, що додається.
2. Установити, що основним завданням комісії є забезпечення взаємодії
суб’єктів моніторингу атмосферного повітря.
Комісія у своїй діяльності з процедурних питань керується Примірним
положенням про консультативно-дорадчий, координаційний та інший
допоміжний орган облдержадміністрації, затвердженим розпорядженням
обласної державної адміністрації від 12.10.2009 № 285, і припиняє свою
діяльність за розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
Черкаської обласної державної адміністрації Безщасного Юрія і Управління
екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації.

Голова

Роман БОДНАР

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Черкаської
обласної державної
адміністрації
04.03.2020 № 132
СКЛАД
комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони
атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря
БЕЗЩАСНИЙ
Юрій Михайлович

– заступник
голови
Черкаської
обласної
державної адміністрації, голова комісії

ЗВЯГІНЦЕВА
Олена Миколаївна

– начальник Управління екології та природних
ресурсів Черкаської обласної державної
адміністрації, заступник голови комісії

РЯСИК
Олена Миколаївна

– начальник відділу атмосферного повітря,
поводження з відходами, природоохоронних
програм та моніторингу Управління екології та
природних ресурсів Черкаської обласної
державної адміністрації, секретар комісії
Члени комісії:

БАКУМ
Ольга Миколаївна

– заступник
начальника
відділу
екології
департаменту
житлово-комунального
комплексу Черкаської міської ради (за згодою)

ГАВРИЩУК
Володимир Борисович

– начальник
відділу
земельних
ресурсів
Степанецької сільської ради об’єднаної
територіальної громади (за згодою)

ДРАГУН
Володимир Петрович

– депутат
Литвинецької
сільської
ради
об’єднаної територіальної громади (за згодою)

ЖУРАВЕЛЬ
Андрій Юрійович

– начальник відділу охорони навколишнього
середовища
ВП
„Черкаська
ТЕЦ“
ПрАТ „Черкаське Хімволокно“ (за згодою)
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ІЛЛЯШЕНКО
Анатолій Олександрович

– лікар з комунальної гігієни відділу епіднагляду
(спостереження)
та
профілактики
неінфекційних
захворювань
Державної
установи „Черкаський обласний лабораторний
центр
Міністерства
охорони
здоров’я“
(за згодою)

КОЗУБНЯК
Юрій Анатолійович

– еколог
ПрАТ
„Ватутінський
вогнетривів“ (за згодою)

ЛЕСЕЧКО
Наталія Іванівна

– начальник відділу державного екологічного
нагляду (контролю) атмосферного повітря
Державної екологічної інспекції Центрального
округу (за згодою)

ЛИТВИН
Володимир Іванович

– голова
Ради
громадської
організації
„Екологічна безпека та охорона“ (за згодою)

МИНЕНКО
Володимир Борисович

– начальник відділу земельних відносин,
комунального майна, житло-комунального
господарства та благоустрою Ліплявської
сільської ради (за згодою)

МИСЛЮК
Ольга Олександрівна

– доцент кафедри екології, к.х.н. Черкаського
державного
технологічного
університету
(за згодою)

НІКОЛАЄНКО
Світлана Миколаївна

– начальник відділу з охорони навколишнього
середовища
ПрАТ
„Миронівська
птахофабрика“ (за згодою)

ПАПАЧ
Володимир Володимирович

– начальник управління державного нагляду
за дотриманням санітарного законодавства
Головного управління Держпродспоживслужби
в Черкаській області (за згодою)

ПОКАТІЛОВА
Ірина Валеріївна

– заступник начальника відділу організації
заходів цивільного захисту Управління
цивільного захисту Черкаської обласної
державної адміністрації

ПОСТРИГАНЬ
Віталій Станіславович

– начальник Черкаського обласного
з гідрометеорології (за згодою)

комбінат

центру
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СТАТКЕВИЧ
Олександр Олександрович

– головний
спеціаліст
архівного
відділу
Канівської районної державної адміністрації

ТАРАБУКІНА
Валентина Петрівна

– начальник
відділу
інструментальнолабораторного
контролю
Державної
екологічної інспекції Центрального округу
(за згодою)

ТЕРЕЩЕНКО
Олександр Андрійович

– головний фахівець відділу організації заходів
цивільного захисту Управління ДСНС України
у Черкаській області підполковник служби
цивільного захисту(за згодою)

ТИТАРЕНКО
Лариса Миколаївна

– доцент
кафедри
біології,
екології
та агротехнологій Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького
(за згодою)

ФАТЬЯНОВ
Михайло Юрійович

– директор
ВП
„Черкаська
ТЕЦ“
ПрАТ „Черкаське Хімволокно“ (за згодою)

ФЕДЬКО
Наталія Анатоліївна

– спеціаліст І-ї категорії відділу житловокомунального господарства Уманської міської
ради (за згодою)

ФОМІНА
Наталія Максимівна

– голова
Черкаської
обласної
організації
„Всеукраїнська екологічна ліга“, радник голови
Черкаської обласної державної адміністрації
(за згодою)

ХОРОЛЬСЬКА
Зоя Василівна

– начальник відділу охорони навколишнього
середовища ПАТ „АЗОТ“ (за згодою)

ШЕПЕЛЬ
Микола Олексійович

– головний
спеціаліст
відділу
державної
адміністрації містобудування, архітектури
житлово-комунального
господарства,
інфраструктури,
енергетики
та
захисту
довкілля Чорнобаївської районної державної
адміністрації

Начальник Управління екології
та природних ресурсів Черкаської
обласної держаної адміністрації

Олена ЗВЯГІНЦЕВА

