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Положення 
про раду з екологічної безпеки регіону 

 
 

1. Загальні положення 
 
1.1. Рада з екологічної безпеки регіону (далі - Рада) діє на постійній 

основі й створена як дорадчий орган, який здійснює у межах своїх 
повноважень впорядкування діяльності місцевих органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій та інших 
юридичних і фізичних осіб у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, 
забезпечення екологічної та радіаційної безпеки. 

 
1.2. Рада в своїй роботі керується Конституцією України, законами 

України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями 
Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету 
Міністрів України, наказами міністерств і відомств, рішеннями місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятими в 
межах їх компетенції, а також цим Положенням. 
 

1.3. Рада проводить свої засідання в міру виникнення необхідності  за 
рішенням голови ради або за пропозицією більшості членів комісії. 
 

1.4. Рішення ради приймаються більшістю голосів її членів. 
 

1.5. Склад ради затверджується розпорядженням голови обласної 
державної адміністрації. 
 

2. Рада відповідно до покладених завдань: 
 

2.1. в межах своїх повноважень організовує роботу по контролю за 
додержанням вимог чинного законодавства, норм і правил у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання і 
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відтворення природних ресурсів, у тому числі землі, поверхневих і підземних 
вод, атмосферного повітря, лісів, інших об’єктів рослинного й тваринного 
світу, територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, вимог 
екологічної та радіаційної безпеки, у зоні діяльності регіональних митниць, у 
сфері поводження з відходами, застосування пестицидів та агрохімікатів ; 
 

2.2. організовує в межах своїх повноважень загальну координацію 
взаємодій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування всіх 
рівнів з метою впорядкування діяльності в галузі охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання і відтворення 
природних ресурсів, забезпечення екологічної та радіаційної безпеки 
відповідно на території області ; 
 

2.3. організовує роботу по розгляду матеріалів перевірок підприємств, 
установ і організацій та інших юридичних і фізичних осіб щодо додержання 
ними вимог законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища, раціональне використання природних ресурсів, екологічну та 
радіаційну безпеку ; 

 
2.4. бере участь у контролі за виконанням міжнародних, державних і 

місцевих екологічних програм, програм попередження та ліквідації наслідків 
надзвичайних екологічних ситуацій ; 
 

2.5. організовує роботу по розгляду заяв і скарг громадян щодо стану 
навколишнього природного середовища ; 

 
2.6. надає органам виконавчої влади та місцевого самоврядування 

рекомендації і пропозиції щодо покращання екологічної ситуації в регіоні, 
раціонального використання природних ресурсів і забезпечення екологічної 
та радіаційної безпеки ; 
 

2.7. висвітлює свою діяльність, інформує населення через засоби 
масової інформації про стан навколишнього природного середовища на 
відповідній території ; 

 
2.8. вивчає міжнародний досвід і досвід роботи інших областей 

України стосовно охорони навколишнього природного середовища. 
 

3. Рада має право: 
 
3.1. одержувати у встановленому законодавством порядку від органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 
і організацій та інших юридичних і фізичних осіб, документи та інші 
матеріали, від місцевих органів статистики – статистичні дані, необхідні для 
виконання покладених на неї завдань; 
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3.2. ініціювати обстеження в установленому порядку підприємств, 
установ та організацій незалежно від форм власності й господарювання з 
метою перевірки додержання ними вимог щодо охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання і відтворення 
природних ресурсів, забезпечення екологічної та радіаційної безпеки ; 

 
3.3. залучати в установленому законодавством порядку спеціалізовані 

установи і організації, відповідних спеціалістів і науковців для розгляду 
питань, що належать до компетенції Ради ; 

 
3.4. заслуховувати на своїх засіданнях представників органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівників підприємств, 
установ і організацій та інших юридичних і фізичних осіб з питань охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання і 
відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної та радіаційної 
безпеки ; 

 
3.5. ініціювати проведення дорадчого опитування громадян з метою 

виявлення волі громадян при вирішенні важливих екологічних питань 
місцевого значення. 

 
 
 
 
 
 
 

Керівник апарату обласної 
державної адміністрації       Р.В. Дригинич 

 


