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Про визначення вiдповiдалъних
осiб з питань екологii та природних
pecypciB в райдержадмiнiстрацii

Вiдповiдно до пункту 1 cTaTTi 39, частини 1 cTaTTi 41 Закону УкраiЪи
<Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiЬ та з метою забезпечення додержання в
райдержадмiнiстрацiI законодавства з питань екологii та природних pecypciB:
1. Визначити в районнiй державнiй адмiнiстрацii вiдповiдальних осiб
питань екологiТ та природних pecypciB, а саме:

ГОНЧАРОВА Василя Олеговича, завiдувача сектору

захисту районноi державноi адмiнiстрацii, з питань:

з питань цивiльного

у

сферах охорони
навколишнього природного середовищq рацiонального використання
природних pecypciB поводження з вiдходами (KpiM поводження з
забезпечення реапiзацii державноi полiтики

радiоактивними вiдходами), пестицидами та агрохiмiкатаivи, екологiчноi та в
межах своеi компетенцii радiацiйноТ безпеки, заповiдноi справи, фор*у"ання,
збереження та використаннrI екологiчноi мережi;
оперативного оповiщення про виникнен}uI надзвичайних екологiчних
ситуацiй та про хiд виконання заходiв щодо iх лiквiдацii;
контролю щодо законодавчих змiн в порядках наданшI документiв
дозвiльного характеру екологiчного напрямку;
координацiТ дЬлъностi мiсцевих орг€лнiв виконавчоi влади, пiдприемств,
установ i органiзацiй у сферi охорони навколишнього природного середовищ4
рацiонального використання, вiдтворення та охорони природних pecypciB,
забезпечення екологiчноi та у межах свосТ компетенцii радiацiйноi безпеки;
монiторинry навколицIнього природного середовища на вiдповiднiй
територii;
погодження вибору земельних дiлянок для розмiщення об'ектiв, мiсць
розташування об'ектiв та проектiв вiдведення земельних дiлянок.
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СВIЧКАРЬОВУ Аллу евгенiiЪну, завiдувача сектору регiонального

розвитку, мiстобудування, архiтектури та житлово-комуншБного господарства
районноi державноi адмiнiстрацii, з питань:
облiку та паспортизацii мiсць видЕшенIuI вiдходiв та |ромадських криницъ
загапьного користуван}UI;
санiтарноI очистки територiй;
iнвентаризацii зелених насаджень;
контролю
проведенням дослiдженъ на вплив вrдходlв на
смiттезвалищах на повiтря, rрунти та пiдземнi води;
'iнших
проведення ,Щня довкiлля та
громадських акцiй з благоустрою
територiй.

за

2. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядженнjI голови районноi
державноi адмiнiстрацii вiд 1б вересня 2016 рощу Nч 207-р <Про визначенIut
вiдповiдальноi особи
питань екологii
природних pecypciB в

з

та

райдержадмiнiстрачii>.
3. Контроль за виконанням даною розпорядження покJIасти на заступника
голови районноi державноi адмiнiстрацii Сакуна,Щ. С.

Перший заступнпк голови
районно[ державноi адмiцiстрачil

с.нЕстЕров

