
                     
 
        У К Р А Ї Н А 

          Коростенська міська рада Житомирської області 
          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
                                                    Р І Ш Е Н Н Я 
 
Від 08.02.2012р. № 34  
 
 
Про створення постійнодіючої комісії  
з питань моніторингу екологічного та  
санітарного стану р. Уж та її притоки р. Кремно 
та затвердження положення про комісію 
 
 
      На виконання п. 2 розділу V „Програми покращення санітарного та 
екологічного стану р. Уж та її притоки р. Кремно на 2011-2015рр.” 
затвердженої рішенням міської ради (9 сесія VІ скликання) від 20.10.2011р.                       
№ 350, з метою забезпечення координаційної діяльності в питаннях виконання 
Програми, керуючись ст. 40, пп.1 п „б” ст. 33 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Коростенської міської ради 
 
РІШАЄ: 
 
 

1. Створити постійнодіючу комісію з питань моніторингу екологічного та 
санітарного стану р. Уж та її притоки р. Кремно (додаток № 1). 

 
2. Затвердити положення про постійнодіючу комісію з питань моніторингу 

екологічного та санітарного стану р. Уж та її притоки р. Кремно (додаток 
№ 2). 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Якубовського Л.П. 
  
 
             Міський голова                                                         В. Москаленко  
 

Перший заступник міського голови 
В. Вигівський 

Керуючий справами виконкому 
А. Охрімчук  

                                                                                                                   Заступник міського голови 
                                                                  Л.Якубовський   

                                                                                                            Начальник управління ЖКГ 
В.Мартинюк 

                                                                                                                     Начальник юридичного відділу 
                                                                                                                                            Т.Камінська                                                     



Додаток № 1 
                                                                                                                                                    до рішення виконкому 

                                                                                                                                                 від 08.02.2012р. № 34 
                                                                         
 

Склад  
постійнодіючої комісії  

з питань моніторингу екологічного та санітарного стану р. Уж  
та її притоки р. Кремно 

 
 
1. Якубовський Леонід Павлович Голова комісії, заступник міського 

голови 
2. Мартинюк Валерій Михайлович  Заступник голови комісії, 

начальник управління житлово-
комунального господарства 

3. 
 

Зінюк Олександр Артемович секретар комісії, начальник 
інспекції по благоустрою, депутат 
міської ради 

                                      Члени комісії: 
4. Бошаков Олег Георгійович начальник відділу з питань 

надзвичайних ситуацій 
5. Ілльющенко Раїса Іванівна начальник Коростенського 

міжрайонного управління водного 
господарства (за згодою) 

6. Бовсунівська Вероніка Ігорівна лікар загальної гігієни міськрайСЕС 
(за згодою) 

7. Барановський Василь Іванович Державний інспектор з охорони   
природного середовища в          
Житомирській обл. (за згодою)  

8. Рудченко Юрій Миколайович заступник голови Коростенської 
районної державної адміністрації 
(за згодою)  

9. Кленовський  
Олександр Миколайович 

заступник голови Коростенської 
районної ради (за згодою)  

10. Волківський Анатолій 
Миколайович  

голова комісії з питань соціального 
захисту охорони здоров’я та 
екології, депутат міської ради (за 
згодою) 

11. Мазурик Ігор Якович  головний інженер КП „Водоканал” 

 
 
 

Керуючий справами виконкому                       А.Охрімчук 
 
 

 
 



Додаток № 2 
                                                                                                                                                    до рішення виконкому 

                                                                                                                                                 від 08.02.2012р. № 34 
                                                                      

 
Положення 

про створення постійнодіючої комісії 
з питань моніторингу стану р. Уж 

та її притоки р. Кремно 
 
                         

1. Загальні положення: 
 

1.1.  Комісія з питань моніторингу екологічного та санітарного стану р. Уж 
та її притоки р. Кремно (надалі Комісія) є постійнодіючим органом, який 
утворюється з метою забезпечення координаційної діяльності виконавчого 
комітету, районних організацій та окремих підприємств та організацій 
незалежно від їх підпорядкування та форм власності, в питаннях виконання 
положень „Програми покращення санітарного та екологічного стану р. Уж та її 
притоки  р. Кремно на 2011-2015рр.” (надалі Програма). 

1.2. Комісія є експертно-дорадчим органом з питань моніторингу, охорони 
водних ресурсів басейну р. Уж в межах міста та району, їх використання та 
відтворення. 

1.3.  Комісія узагальнює результати моніторингу вод та берегових смуг, 
розробляє обов’язкові до виконання на рівні міста, району рішення щодо 
поліпшення стану поверхневих вод річки в межах міста. 

1.4. Комісія здійснює коригування завдань та заходів передбачених 
Програмою, відповідно до наявних фінансових матеріальних та організаційних 
можливостей. 

1.5. Забезпечує інформування населення про стан і перспективи виконання 
заходів Програми. 

1.6. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, 
іншими нормативно-правовими актами, цим положенням. 
 

2. Основними завданнями комісії є: 
 

2.1. Постійний моніторинг екологічного та санітарного стану басейну р. Уж 
та її притоки р. Кремно. 

2.2. Надання рекомендацій та висновків щодо охорони водних ресурсів, їх 
безпечного використання та відтворення. 

2.3. Контроль за виконанням Програми покращення санітарного та 
екологічного стану р. Уж та її притоки  р. Кремно на 2011-2015рр. 

 
3. Комісія має право: 

 
3.1. Отримувати будь-яку інформацію щодо ефективності експлуатації 

водних ресурсів р. Уж, та шкідливих змін у водній екосистемі річки. 
3.2. Залучати для організації моніторингу спеціалістів відповідних установ, 

організацій та підприємств. 



3.3. Надавати рекомендації щодо виділення коштів на виконання робіт щодо 
покращення екологічного та санітарного стану р. Уж в межах міста. 

 
4. Регламент роботи Комісії: 

 
4.1. Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету. 
4.2. Організовує роботу комісії за допомогою секретаря – голова комісії, у 

разі його відсутності – його заступник. 
4.3. Засідання Комісії проводиться по мірі необхідності, але не рідше одного 

разу на квартал. 
4.4. Засідання комісії вважається правомірним, якщо на ньому присутні 

більше половини її членів. 
4.5. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням. Рішення 

вважається прийнятим якщо за нього проголосувало 2/3 з числа 
присутніх. 

4.6. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписують 
головуючий на засіданні та секретар Комісії. 

 
                                                              
 

Керуючий справами виконкому                                     А.В. Охрімчук 
 

 
 
 


