
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 14.05.2020 р. № 987 
м. Вінниця 

 

Про затвердження положення  

про роботу Комісії з питань  

здійснення державного моніторингу 

в галузі охорони атмосферного повітря 

та управління якістю атмосферного  

повітря агломерації Вінниця та її складу 

 

 

З метою забезпечення взаємодії суб’єктів моніторингу атмосферного 

повітря та розгляду поточних питань, пов’язаних із проведенням моніторингу 

та управлінням якістю атмосферного повітря в межах агломерації Вінниця 

відповідно до п.17 Порядку здійснення державного моніторингу в галузі 

охорони атмосферного повітря, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 14.08.2019 року №827 «Деякі питання здійснення 

державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря», керуючись 

частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити та оприлюднити Положення про роботу Комісії з питань 

здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного 

повітря та управління якістю атмосферного повітря  агломерації Вінниця 

(Додаток 1). 

2. Затвердити та оприлюднити склад Комісії з питань здійснення державного 

моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю 

атмосферного повітря агломерації Вінниця (Додаток 2). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови А. Очеретного. 
 

 

 

Міський голова                                                                    С. Моргунов 
 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 14.05.2020 р. № 987 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про роботу комісії  з питань здійснення державного моніторингу в галузі 

охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря 

агломерації Вінниця 

 1. Загальні положення  

 1.1. Комісія з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря 

агломерації Вінниця (далі – Комісія) є консультативно-дорадчим органом у 

межах агломерації Вінниця, утворений органом управління якістю 

атмосферного повітря агломерації Вінниця з метою забезпечення взаємодії 

суб’єктів моніторингу атмосферного повітря. 

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 

актами Президента України та Кабінету Міністрів України та центральних 

органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого 

комітету міської ради, а також даним Положенням.  

1.3. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з 

державними органами, органами та посадовими особами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та 

громадськими об’єднаннями, що впроваджують свою діяльність в межах 

агломерації Вінниця.  

1.4. До складу Комісії входять представники: 

- органу управління якістю атмосферного повітря агломерації Вінниця; 

- обласного центру з гідрометеорології на території агломерації Вінниця; 

- територіального органу Держекоінспекції, що здійснює свої повноваження 

у межах агломерації Вінниці;  

- інших територіальних органів центральних органів виконавчої влади, що 

здійснюють свої повноваження у межах агломерації Вінниця (за згодою); 

- представники органів місцевого самоврядування, що здійснюють свої 

повноваження у межах агломерації Вінниця (за згодою); 

- підприємств, установ, організацій, діяльність яких призводить або може 

призвести до погіршення стану атмосферного повітря, що ведуть 

спостереження за рівнями забруднювальних речовин у межах агломерації 

Вінниця; 

- науково-дослідних установ (за згодою); 



- громадських об’єднань, що провадять свою діяльність у межах агломерації 

Вінниця (за згодою). 

 
 2. Завдання Комісії: 

 

- забезпечення взаємодії суб’єктів моніторингу атмосферного повітря на 

території агломерації Вінниця.  

 

- здійснення розгляду проекту програми державного моніторингу у галузі 

охорони атмосферного повітря агломерації Вінниця, розробленого органом 

управління якістю атмосферного повітря агломерації Вінниця, та надання 

висновків за результатами цього розгляду. 
 

- подання пропозицій до планів поліпшення якості атмосферного повітря в 

частині здійснення заходів щодо поліпшення якості атмосферного повітря та 

сприяння їх реалізації в межах агломерації Вінниця. 

- сприяння виконанню на території агломерації Вінниця короткострокових 

планів дій.  

- розгляд поточних питань, пов’язаних із проведенням моніторингу 

атмосферного повітря та управлінням якістю атмосферного повітря на 

території агломерації Вінниця.  

 

3. Комісія має право:  

- отримувати в установленому законом порядку від центральних і місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ, організацій та громадських об’єднань інформацію, необхідну для 

виконання покладених на неї завдань;  

- у разі потреби додатково залучати до розгляду питань, що належать до її 

компетенції, фахівців науково-дослідних установ, підприємств, установ, 

організацій, об’єднань громадян за погодженням з їх керівниками. 

 

4. Структура Комісії  

4.1. Комісія утворюється у складі голови, заступника, секретаря та членів.   

4.2. Персональний склад Комісії та зміни до нього затверджуються рішенням 

виконавчого комітету міської ради. 

4.3. Голова Комісії:  

- скликає засідання Комісії та головує на них;   

- здійснює керівництво діяльністю Комісії;   

- розподіляє обов'язки між членами Комісії;   



- підписує протоколи засідань, звернення (запити) та інші документи, 

підготовлені Комісією за результатами її діяльності;  

- забезпечує взаємодію Комісії з виконавчими органами міської ради, 

підприємствами, установами та організаціями на території агломерації 

Вінниця в межах своїх повноважень;  

- надає пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо складу Комісії;  

-  дає доручення Робочим групам та окремим членам Комісії тощо.   

 

4.4. Заступник голови Комісії:   

- здійснює повноваження та виконує доручення, визначені головою Комісії;  

- за дорученням голови Комісії та/або у разі його відсутності виконує його 

обов’язки.  

 

4.5. Секретар Комісії:  

- скликає за дорученням голови Комісії засідання Комісії та Робочих груп;  

- забезпечує ведення протоколів засідання Комісії та Робочих груп;  

- забезпечує організацію діяльності Комісії та Робочих груп (зокрема, 

ведення діловодства), підготовку порядку денного та матеріалів до її засідань 

з урахуванням пропозицій членів Комісії та Робочих груп;  

- здійснює моніторинг стану реалізації рішень Комісії, врахування 

рекомендацій та пропозицій Комісії, регулярно інформує голову Комісії та її 

членів з цих питань;  

- виконує в межах своїх повноважень доручення голови Комісії.  

  

4.6. Член Комісії має право:  

- брати участь у засіданнях;  

- отримувати інформацію про діяльність Комісії та надавати пропозиції з 

питань, пов’язаних з її діяльністю.  

 

 5. Регламент діяльності Комісії  

5.1. Основною формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за 

рішенням голови Комісії, але не рідше, ніж один раз на півроку.   

5.2. Заступник голови та члени Комісії мають право ініціювати проведення 

позачергових засідань.   

5.3. Засідання Комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні 

більш як половина її членів.  



5.4. Рішення приймається більшістю голосів членів Комісії, присутніх на 

засіданні, та оформлюються у вигляді протоколів, рекомендацій, пропозицій, 

які підписує головуючий та секретар.  

5.5. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на 

засіданні Комісії.   

5.6. Рішення Комісії, оформлені у вигляді протоколу, знаходяться у секретаря 

Комісії та відкриті для ознайомлення її членами, а також представниками 

засобів масової інформації.  

5.7. Рішення Комісії, прийняті в межах її компетенції, мають 

рекомендаційний характер для розгляду і врахування в роботі виконавчих 

органів міської ради.   

 

6. Забезпечення діяльності Комісії.  

6.1. Питання організаційного забезпечення діяльності Комісії покладається 

на орган управління якістю атмосферного повітря агломерації Вінниця, 

утворений при департаменті економіки і інвестицій міської ради.  

6.2. Члени Комісії в ході підготовки пропозицій до порядку денного засідань, 

з метою створення необхідних умов для виконання визначених завдань, 

можуть ініціювати запрошення на засідання посадових осіб виконавчих 

органів міської ради, представників установ, організацій, громадських 

об’єднань, що провадять свою діяльність у межах агломерації Вінниця.  

6.3. Для опрацювання окремих питань (завдань) Комісія може створювати 

окремі Робочі групи та інші робочі органи, що діють у складі і рамках 

повноважень Комісії. Для організації діяльності Робочих груп Комісія 

призначає керівника Робочої групи. Протоколи засідань Робочої групи веде 

секретар Комісії і підписує керівник Робочої групи та секретар Комісії.  

 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому        С. Чорнолуцький 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого  

комітету міської ради 

від 14.05.2020 р. № 987 

 

 

Склад  

комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря  

агломерації Вінниця 
 

ОЧЕРЕТНИЙ  

Андрій Михайлович 

- Заступник міського голови, голова комісії 

 

 

РЕМЕШЕВСЬКА  

Ольга Ігорівна 

- Заступник директора департаменту економіки і 

інвестицій Вінницької міської ради, заступник 

голови комісії 

ЮЗВАК  

Світлана Петрівна 

- Начальник відділу охорони довкілля і 

використання природних ресурсів департаменту 

економіки і інвестицій Вінницької міської ради, 

секретар комісії 

ВАЛЬЧУК-ОРКУША  

Оксана Миколаївна 

- Доцент кафедри географії Вінницького 

державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського (за згодою) 

ВАРЕНИК  

Віталій Юрійович 

- Провідний фахівець з екології  

ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» 

(за згодою) 

ВАРЛАМОВ  

Михайло Васильович 

- Директор департаменту енергетики, транспорту 

та зв'язку Вінницької міської ради 

 

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ  

Ігор Володимирович 

- К.т.н., доцент кафедри екології та екологічної 

безпеки інституту екологічної безпеки та 

моніторингу довкілля Вінницького 

національного технічного університету  

(за згодою) 

ГЛУХЕНЬКИЙ  

Євген Володимирович 

- Головний спеціаліст відділу з питань 

надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і 

оборонної роботи та режиму секретності 

Вінницької міської ради 

ГОРБЕНКО  

Людмила Сергіївна 

- Головний спеціаліст відділу організаційного 

забезпечення, моніторингу, контролю та 

зав’язків з громадськістю департаменту 

агропромислового розвитку, екології та 

природних ресурсів Вінницької ОДА   

(за згодою) 

КОСТЮК  

Світлана Євгеніївна 

- Інженер ЦХЕ КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» (за згодою) 



КРУТІКОВА  

Людмила Володимирівна 

- Заступник начальника відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Вінницького міського управління 

Головного управління Держпродспоживслужби 

у Вінницькій області (за згодою) 

МЕЛЬНИК  

Олександр Васильович 

- Завідувач відділу епідеміологічного нагляду 

(спостереження) та профілактики 

неінфекційних захворювань ДУ «Вінницький 

обласний лабораторний центр МОЗ України»  

(за згодою) 

МОСКОВКО  

Сергій Миколайович 

- Головний спеціаліст відділу інформатизації 

департаменту інформаційних технологій 

Вінницької міської ради  

ПИЛИПЕНКО  

Руслан Миколайович 

- Начальник ВТС КП «Вінницяоблтеплоенерго» 

(за згодою) 

 

РАДІО  

Сергій Вікторович 

- Завідувач НДЧ, доцент кафедри неорганічної, 

органічної та аналітичної хімії ДонНУ імені 

Василя Стуса (за згодою) 

ЧУМАНОВА  

Наталія Анатоліївна 

- Начальник відділу аналізу даних статистики 

сільського господарства та навколишнього 

середовища управління аналізу даних 

статистичних спостережень Головного 

управління статистики у Вінницькій області  

(за згодою) 

ШВЕДОВ  

Олег Михайлович 

- Головний інженер КП «Вінницяоблводоканал» 

(за згодою) 

 

ЮЩУК  

Олег Дмитрович 

- Заступник начальника Державної екологічної 

інспекції у Вінницькій області 

 

ЯРМОЛІНСЬКИЙ 

Олександр Юрійович 

- Начальник лабораторії спостережень за 

забрудненням атмосферного повітря 

Вінницького центру з гідрометеорології  

 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                    С.  Чорнолуцький 

  



Департамент економіки і інвестицій міської ради 

 

Юзвак Світлана Петрівна 

 

Начальник  відділу охорони довкілля і використання природних ресурсів 

 

 
 

 


