УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від 27 грудня 2013 року

№ 570
м. Кіровоград

Про зміни до Комплексної програми охорони
навколишнього природного середовища
в Кіровоградській області на 2013-2015 роки
Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 17 Закону України “Про
місцеві державні адміністрації”, статей 6, 19 Закону України “Про
охорону навколишнього природного середовища”, Національного плану
дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 травня
2011 року № 577-р “Про затвердження Національного плану дій з охорони
навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки”, постанови
Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року № 159 “Про
ліквідацію територіальних органів охорони навколишнього природного
середовища”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від
21 травня 2013 року № 264-р “Про утворення департаменту екології та
природних ресурсів обласної державної адміністрації”, положення про
департамент екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної
державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної
державної адміністрації від 26 червня 2013 року № 330-р та, заслухавши
інформацію директора департаменту екології та природних ресурсів
облдержадміністрації Ковтунова О.В.,
обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Комплексної програми охорони навколишнього
природного середовища в Кіровоградській області на 2013-2015 роки, а
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саме:
1) слова “державне управління охорони навколишнього природного
середовища в Кіровоградській області” замінити на слова “департамент
екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації” у
відповідних відмінках, де вони зустрічаються у Комплексній програмі
охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській
області на 2013-2015 роки, затвердженій рішенням обласної ради від 21
грудня 2012 року № 417;
2) пункт 7 розділу VІІІ “Моніторинг довкілля” викласти у такій
редакції:
“7. Моніторинг довкілля здійснюють:
1) департамент екології та природних ресурсів обласної державної
адміністрації організовує регіональний моніторинг навколишнього
природного середовища, забезпечує функціонування державної системи
моніторингу довкілля на регіональному рівні, здійснює координацію
діяльності суб’єктів регіональної системи моніторингу довкілля,
забезпечує укладання Угоди про взаємодію суб’єктів моніторингу
довкілля, інформує суб’єктів регіональної системи моніторингу довкілля
про результати регіонального моніторингу за проведеним аналізом
первинної оперативної інформації, про заплановані заходи щодо
поліпшення стану окремих компонентів довкілля, результати контролю за
їх впровадженням та дієвістю, пропозиції щодо пріоритетних напрямків
функціонування регіональної системи моніторингу довкілля з питань, які
потребують негайного вирішення і підлягають першочерговому
виконанню з врахуванням пропозицій суб’єктів регіональної системи
моніторингу довкілля;
2) державна екологічна інспекція у Кіровоградській області
здійснює у межах галузі атестації виконання інструментальнолабораторних вимірювань показників у пробах об′єктів довкілля, викидів,
скидів, грунтів та відходів та надає департаменту екології та природних
ресурсів інформацію про результати вимірювань за показниками
державного контролю: промислових викидів забруднюючих речовин (далі
– ЗР) стаціонарними джерелами; випусками скидів стічних вод та
поверхневих вод (вміст ЗР), грунтів різного призначення (важких
металів), відходів;
3) управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій
у Кіровоградській області разом з департаментом екології та природних
ресурсів обласної державної адміністрації за погодженням з іншими
суб’єктами моніторингу встановлює критерії визначення і втручання у
разі виникнення або загрози виникнення надзвичайних екологічних
ситуацій та здійснює їх попередню класифікацію (відповідно до
державного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010);
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4) Кіровоградське обласне управління водних ресурсів здійснює
моніторинг якості вод поверхневих водних об′єктів у контрольних
створах у районах основних водозаборів комплексного призначення,
водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського
водопостачання, в районах питних водозаборів¸ на водних об′єктах,
джерелах зрошення (в частині проведення гідрохімічних, радіологічних
вимірювань якості поверхневих вод у визначених створах
спостереження), моніторинг меліоративного стану зрошуваних земель та
прилеглих до них територій (глибина залягання та мінералізація
ґрунтових вод, ступінь засоленості та солонцюватості ґрунтів), технічного
стану меліоративних систем та гідротехнічних споруд підвідомчих
організацій, що належать до сфери управління водогосподарських
організацій;
5) Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології здійснює на
стаціонарній мережі спостережень в межах галузі атестації виконання
інструментально-лабораторних вимірювань забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі м. Кіровограда, м. Світловодська та м. Олександрії,
здійснює відбір проб на визначення вмісту важких металів та
бенз(а)пірену в повітрі, забруднюючих речовин в атмосферних опадах, а
також за радіаційною обстановкою, стихійними і небезпечними
гідрологічними явищами (повенями, паводками);
6) головне управління Держземагентства у Кіровоградській області
у межах, визначених законодавством, проводить заходи з моніторингу та
охорони земель. Здійснює ведення державного земельного кадастру та
отримує інформацію про відведення земельних ділянок;
7) Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського
господарства забезпечує ведення відповідно до законодавства
моніторингу лісів та промислових тварин;
8) департамент житлово-комунального господарства обласної
державної
адміністрації
здійснює
моніторинг
питної
води
централізованих мереж водопостачання (вміст ЗР, обсяги споживання) та
стічних вод, які після очистки скидаються у водні об’єкти (вміст ЗР,
обсяги споживання);
9) головне управління Держсанепідслужби у Кіровоградській
області та його органи на місцях організовують проведення моніторингу
у місцях проживання, навчання, занять спортом та відпочинку населення
за вмістом шкідливих речовин (хімічного та біологічного походження у
воді поверхневих водойм, в межах населених пунктів та зонах рекреації,
місцях водозаборів та воді питній, призначеній для споживання
населенням, грунтах, атмосферному повітрі, а також за фізичними
факторами (шум, іонізуюче випромінювання);
10) Кіровоградська філія державної установи “Інститут охорони
грунтів України” здійснює агрохімічну паспортизацію земель
сільськогосподарського призначення, яка є основною складовою
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моніторингу родючості грунтів;
11) державне підприємство “Кіровоградський науково-виробничий
центр стандартизації, метрології та сертифікації” здійснює атестацію
вимірювальних лабораторій, що контролюють стан навколишнього
природного середовища;
12) “ДП “Центрукргеологія” НАК “Надра України” здійснює
моніторинг геологічного середовища, вивчення режиму підземних вод і
екзогенних геологічних процесів з оцінкою впливу техногенних і
природних факторів на забруднення підземних вод і активізацію зсувів;
13) підприємства, установи і організації незалежно від їх підпорядкування
і форм власності, діяльність яких призводить чи може призвести до
погіршення стану довкілля, зобов’язані згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 30 березня 1998 року № 391 здійснювати
екологічний контроль за виробничими процесами та станом промислових
зон, зберігати та безоплатно надавати дані і узагальнені інформації для її
комплексного оброблення.”
3) додатки 3, 5, 6 та паспорт Комплексної програми охорони
навколишнього природного середовища в Кіровоградській області на
2013-2015 роки викласти в новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію обласної ради з питань екологічної політики та раціонального
природокористування.
Голова обласної ради

М.Ковальчук

