
чугу[вськА РАйоннА дшРя{АвнА Адм|н1стРАц1я
хАРк1всько| оБлАст1

РозпоРядх{вння

"'. 2п '.р8'* Р0.1Р% 9угу|в ]\гр 16у

11ро затверд)|(ення ||олоэкення про
в1дд1л' 3ахисту довк!лля та
природокористування 9угу[всько|
районнот держсавно| адм!н!страц![
)(арк!всько| област!

Б1дпов|дно до статей 5,6, з9,41, 3акону )/кра?ни <|{ро м|сцев1 деря<авн|
адм|н|страц||>' 1ипового регламенту м1сцево| дерх{авно? адм|н|страц||,
затвердх{еного постанового 1{аб|нету \{|н|стр!в !кра|ни в|д 11 щудня |999 року
!{р 2263 (|з зм|нами), 1ипового поло)кення про структурний п1дрозд|л м|сцево|

дер)кавно| адм1н|страц1|, затвердя{еного постаново}о 1{аб1нету \{|н1стр1в
)/кра|ни втд 26.09.20|2 ]\ъ 887 (|з зм|нами), Регламенту 9угу|всько| районно|
дер}(авно| адм|н|сщац|| [арк|всько| област1, затвердх{еного розпорядя{енням
голови районно| дерх<авно| адм|н|страц|| в|д 04 березня 202| року ]\ъ 38,

розпорядх{ень голови районно| деря{авно] адм|н1страц|| в|д |4 с|чня
202| року м 06 .|[ро структуру аларату 9угу|всько| районно| дер>кавно|
адм1н1страц|| )(арк|всько| област|> та в1д \6 с!чня 202| року ]\9 01
.[{р' затверд)кення структури та гранично| чисельност1 прац1вник|в
структурних п|дрозд|л|в 9угу|всько| районно1 дер)кавно| адм1н|страц||
!арк|всько| област|> (в редакц|| розпоряд)кення голови районно| дер>кавно|
адм!н|страц|| в1д 26 травня 2021 року }Ф 122):

затвердити [{олох<ення про в|дд|л захисту довк|лля та
природокористування 9угу}всько| районно| дер}кавно| адм|н|страц|т
{арк|всько| област1 (додасться).

|олова районно! дерэкавно[
адм1н1страц!| волков



зАтввРд}квно

Розпоряд)кен }{я голови

районно| дер}кавно] адм | н ! страгт!|

2[чц[Аш'ь *ошрщ л9 '{6Р

!|оло}кв,ння
про в1дд!л 3ахисту довк!.л:.л:я 1'а !|риродокористування

9угу|вс ько1 ра йон гг 0| дер}ка в но| ад м ! гт !ст'ра пп !|

)(а рк! вс ько| об.т:ас'г!

1. Б1дд1л захисту довк1л.гтя та г|риродокористування 9угу|всько? районно|
]{ерх{авно] адм|н1страш|} {арк1всько| облас'г] (дал1 в!дд!л) утвортосться
{'о.]1ово}о районно} дер)1(авно] адм!н1с'граг1!|, вхо/1ить .гто п] ск.]1а]{у ! в межах
в1дпов1дно1 адм|н!стра'гивно-'геритор|штьно] о]циниг11 забез;;енус виког'|ання
|]окладених на :цей п1дрозд]л завдань.

2. Б1дд1л п1ддпорядкований г1ер1пому заступнику го]тови районно| дер>кавно|
адм|н1страц1|, п 1дзв!тний 1'а т'т!дкогттрольний {епартаменту еколог!1 та

г1риродних ресурс|в )(арк!всько| об.гтасно| ]теря<авгто| адцм|гт1страгд||.

3. Б1ддт1л у сво|й д!яльт*ос'г1 керус'т'ься 1{огтс'гитут1!сго 1'а законами 9кра||'1и, а
'гако){ ука3ами 11резидеттта !кра?ни 1 ттос'гаг;овами Берховно] Ради }кра|ни'
прийгтятими в1дпов1д*{о до (оьтс'гитутд]: та закон1в !кра|гти, актами (аб1нету

й1н1стр|в }кра|ни' наказами м1гл|с'герств, 1гтгших оргагт1в вико:-тавчо:' в]|ади

виг1{ого р|вня, ро3поряджег{нями го.тт|в облаоно| та районгто| дер}кавг1их

адм!н|страц1й, наказами кер!вника а|1арату районно1 державг{о:' адм1н!с'гра:-т!| !

цим г'|о.]1о)кенням.

4. Б1:цдт|л у ме)ках сво[х г1овг{оважень забезпенус реал|зац1го .пер>кавно]

ттол|тики в т'алуз| охорони навколи111нього приро/{г1ого сере/1овища,

рац!онального використання' в|дт'ворегтня 1'а охорони 1'1риродних ресурс1в'
поводження з в!дходами (кр1м повод1же|-тня з рад1оак'гив!]ими в1дцходами),

забез печен 1]я е колог1ч но] безпеки на територ1| 9ут'у|вс ького району.
5. 0сновг1ими зав/1аннями в|/дд|'гту с:

5.1. Фрган1зац1я !]иконаг1ня 1{онс'гитуш1| !кра|ни ] 3акон1в }кра|ни, ак'г|в

[1резидента !кра|ни' (аб1нету й|гт1ст'р|в !кра?гти, наказ1в м!гл1стр|тз' /1оручег{ь

кер1вниг1тва {арк1всько| об.гтаст;о| /]ер)кавно| адм1гт|ст'раг1|| та |гтт:тих

!]ег{1'ра.,1ьгтих орган!в викогтавчо] 1].]|а]-1и та зд1йсгтеттття ко}1'грол1о за ]х

реал1зац1сто.
5.2. Реал|зац|я дер)кавно| гтол|тики у сферах охорони т{авколи1|1г1ього

приро]1}1ог.о середовища, ратд1огтального використа1-{г!я приро/1них ресурс!в
(земе-гпь, .:т|с1в, надр, об'ект1в |1риро/1но-загтов!дного 'га вод1'{о!'о фогт21у),

в!.:1т'всэрет{!{я 1'а охорони !1рирод1них ресурс|в' |]ияв.'1ен:1я та усунення г1ору|1!е}{ь

законо/1авства у цих сферах.
5.3. 3абёзг{ечення еколог]чно| безпеки на територ|| 9угу|вського району:
г|оводження з в1дходами (кр1м пово/]я{е}1ня з рад|оактивними);
пово/{женгтя з небезпсчнйми х! м |'-т гтими речо ви}'{ам и ;

т|ово/()(е}]}!я з 11ес'1'и|1и]1ами'га ат'рох1м|к а1'ами'
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5.4. Фрган|зац|я охорони та використання природно-запов!дного фонду:
у сфер1 охорони навколи1пнього г1риродного середовища' еколог1чно|

безпеки;

у сфер1 ро3витку водного господарства та г1дротехн|чно| мел1орац1| земель,
управл|ння' використання та в1д'гворення г1оверхневих водних ресурс!в;

у сфер1 геолог|чного вивчення та рац1онального використання надр;

у сфер1 охорони' використання та в|дтворення водних б!оресурс!в, л1сового
та мис ливського господарства;

охорони атмосферного пов1тря;
збере>кення, в1дтворення та невиснажливого використання б|олог|чного 1

ландгпафтного р1зноман|ття, формування' збереження та використання
еколог1чно| мереж1.

5.5. 1нформування населення через засо6и масово| 1нформац1| про стан
навколи1пнього природного середовища на в1дпов1дн1и територ11' оперативне
опов!щення про виникнення надзвичайних еколог1чних ситуац|й та шро х1д
виконання заход|в щодо |х л1кв|даг11|.

5.6.3д1йснення заход|в щодо проведення' в установленому законом
порядку' в|дпов!дними органами дер)кавно| та виконавчо| влади'
правоохороннийи органами перев|рок стану додер}кання вимог законодавства у
сфер! захисту довк|лля та природ(окористування' рац1она-гльного використання
та охорони 3емель, л1с1в, Ё?АР, об'скт1в природно-запов|дного та водного
фо''ду.

6. Б|дд1л в1дпов1дноо. б1дд1л в1дпов1дно до покдадених на нього завдань:
6.1. [оту€ пропозиц1| до проскт|в районних програм 1 прогноз|в у сфер1

землекористувачами вс|х ф'р* власност|.
6.з. €прияс пол1птпеннто еколог|чного стану

природоохоронно| д|яльност|.
виробництва та

6.4. |1роводить опрацювання пропозиц|й щодо з€ш1учення !нвестиц|й у
сфер1 захисту довк|лля та природокористування.

6.5. 3д|йснтос опрацговання документ1в з питань захисту довк|лля та
!!риродокористування' у тому числ1 п1дготовку про€к"г|в розпорядх(ень голови
райоттно| дер)кавно] адм1н1страц1| в мех(ах повноважень' передбаиених
законодавством у сфер1 еколог1чно| безпеки, поводження з в|дходами,
небезпечними х1м|чними речовинами' пестицидами та агрох!м|катами' оц1нки
впливу на довк1лля.

6.6. Бере участь у погодженн1 проект1в нормативно-правових акт1в'
структурними п|дрозд1лами районно| державнотрозроблених |нгшими

адм1н1страц1|.
6.7. Бере участь у п1дготовц1 гтроскт|в розпорядх(ень голови райогтгто|

дер)кавно| адм1н|страц1|, проскт|в нормативно-г[равових акт|в, головними
розробниками яких с 1нгш1 структурн1 п1дрозд|;ти.

6.8. Бере участь у п1дготовц1 зв|т|в голови районно| державно| адм!н1страц||
для |х розгляду на сес1| районно| Ради. '
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6.9. [о'гус самост1йно або разом з 1нш:ими

районно| деря{авно] адм|н|страц1| |глформац1йн|
подання голов] районно| дер)кавно| адм!н1страц||.

6.10. Биконус 1нгп! визначен1 законодавством
7. Б1д;ц1л у мех(ах свос| комшетегтг1!?:
7.1 . Бизнанас пр1оритетн1 напрями розвитку з

струк'гурними п1дрозд1лами
'га анал!'гичьт! матер1али /|ля

!кра|тти повнова}(ення.

|1итань' ш{о г|але)кать до його
компетенц1?.

1.2. [нформус та |1адае роз'яснег{ня [|(одо реал1зац1| державно] пол1тики з
|1ита]-1ь' що налех(а'гь до ио1'о компетег1ц11, ст1рияе розвитку еколог:чно[ осв1ти
'га еколог!чного виховання насез|е|-{ня.

1'з. 3д|йснгос мон1т'оригтг' гтроблемгтих !1и'гань
пол|тики у сфер! охорог{и навко'1и1||нього природног'о
[]Фдас :-тропозит{!| ш(о]1о ]х вре|'у]1гова1{ня го.л:ов!

реал1за:д1[ 21ержавно|
середовища' готус 'га

районно| дерх<авл-ло|
ад1м!н!страгц1)'.

7.4. (онтролгос органи м1сгцевог'о самоврядування '|'а нада€: методичну
допомогу з питань зд|йснення нада|1их |м законом делегованих 11овноважень
орган!в виконавчо? влади з питань охорог!и навколи1шнього природг{ого
середовиш1а' рац1онального використау1ня, в!дтворення та охорони природних
рссурс ! в.

1 .5. 3д|йснгос дерх<авний контроль за дотриманням п1дприсмствами,
установами та орган|зац|ями 1]рави.,1' норм, стандарт'1в у ме)ках визначених
повнова)кень.

].6. Фпраг1ьовус запити | звергтення г1ародних дегтута'г1в }кра|ни та
дегту'га'г1в м1ст1евих рад.

7.1. Розглядас в установленому законодавством г1орядку звернення
г'ромадян.

] '8.3абезпечус достуг{ до публ!нно| |нформац!|, роз{1орядником яко] в!н с.
7 .9 ' 0ргатт|зовус роботу з уком]1лекту|]а|1}{я, збер|гаттття, об"гт|ку та

використ а|1ня арх1вних документ| в.

7.|0.3абезпечус зд|йснення заход!в щодо запоб|гання ! протид1| корупц]| у
в1дд:|'гт1.

3. Б1дд]л мас право:
в.1. 3алунати до виконан1]я окремих роб1т, унаст1 у вивчет+тт| окремих

пита]-{ь спец|ал!ст1в, фах1вг11в !нгших структурних п|дрозд[л|в районно|
державно! адм|н1страц1|, п|дгтрисмств, установ та орган1за;1|й
(за погодх(енням з |х кер|вниками), г{редставник]в громадських об'сднань
(за згодого) з питаг1ь, 1цо нале)кат1, до йот-о комг;етегтц!|.

в.2. Фдер>куват'и в ус'ганов.,]еному г|орядку в|д 1нтлих структурних
п|дрозд1л!в районно| ](ер)кавно| адм|н|страт{||, орган1в м1сцевого
самоврядування' п|дприсмств, устано]] 1 орган!зат{1й, незале)!(но в|д ф'р*
влас}1ост!, та |х посадових ос|б !нформа:1|го, /1окумег!.ги ! матер!али. ттеобх!дн!
для виког{ання покладених на нього завдань.

8'3. Фрган|зовуват'и 1 ттроводцити в установленому г|орядку ког:ференц||,
сем1нари э [1ара/7и з питань' ш(о належать до його компетенц!].
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9. Б1шц!л в ус'ганов']еному законодавством порядку та у ме)ках
повнова)кег!ь вза€мод!е з ]нгшими тт1дрозд|лами та апаратом районно? дер>кавно|
адм1гл1страц!|, органами м|сцевого самоврядуван|{я, тери'гор!альглими оргаг1ами
м!н|стерств, |гтш-гих |центральних орган1в викогтавчо| влади, а також
тт1дприсмствами' установами та оргагл1заг1|ями, об'сднаннями громадян з мето1о
створення умов для провад)кенг1я пос.лт!довно] та узгодх(ено| д|яльлтост1 щодо
строк|в, пер!одинност1 одер)кання 1 передан1 !нформа;11|, гтеобх1дт'то| д]1я
г!але)кного вико1{ання пок]1ад1ених на ньо|'о зав/1а1{ь та з:т|йсг{ег{ня за|1'|а|-!ованих
заход!в.

10. Б!дц:т|.л11 у ме)ках сво|х 11овноважень, на виконання наказ|в й1н1стерств,
углратз;т1гть 1'а ]]е{:артамент'1в обласно] /1ер}кавг!о| адм1н1страц||, розпоряд)кень
го.тт1в облласно? т'а районно| дерх<авг;их адм|н!ст'рац|й оргагт!зовус | контролтос
заходи, направлен| на ]х виконання. Б|дд!л г]рово/дить у раз| г;отреби сгт]льтт!

заходи з органами м1сцевого самоврядування та вида€ в|дпов|дн| акти.
11. Б1дцд!л очолгос началь}{ик, який г]ризначасться на посаду | зв|льнясться з

г1оса]1и кер1вгтиком апарату районно| деря{авно? адм1н|страш1| зг!дно 1з

законодавством про дер)кавну службу.
12. 11ачальник в|дд|лу :

12.| ' 3д]йснтос кер|вництво в|дд|лом, несе персона.}11,}{у в1дгтов]дальн]сть за
орган|зац|го та результати його д|яльност|, сттрияс створенЁ{1о г1алех{ь!их умов
прат11 у в1:дд1"г:1.

12'2' 1 1одас на затверд}ке1]ня го.гтов1 районно| дер}кавно| адм1н!с'граш!|
[толо}кенЁ!я про в1дд!л. '

12.з' Розробляс поса]1ов1 1нст'рукг1!| прац|вник!в в!:д:т!лу 1'а розпо211.пяс
обов'язки м|>к ними.

12'4. [|ланус роботу в1дд1лу' вноси'гь г]ропозиц|| щодо формування гт;тан1в

роботи районно| державно| адм!н|страц||.
|2.5 ' Бживас заход|в до удосконалення орган1заш!| та п|двищення

ефективност1 роботи в|дд|лу.
12.6' 3в|т'ус: перед го.]|овоЁо райогтно| дер)т(авно| адм|н1страш1! про

вико|{ання г1ок'1аде}{их на в1дд!л завда}{ь та затверд)кення план|в роботи'
12.7. йоя<е входити до склаАу колег1| районно| дер>кавно] адм1н1страш||'
12.8. Бносить пропозиц!| щодо розгляду на зас1даннях колег11 питань' 1|[о

належать до ком|!етенц1| в!дд1лу, т'а розроб.пяс проск'ги в1дг:ов|/тних р1::-пегть.

] 2.9. йо>ке бра'ги учас1'ь у зас1:цаглг]ях орга]_{1в м!сг{евого самоврядування.
12.10. 1 1редстав.ттяс !т"т'гереси в1:цд1лу у взасмов!дносинах з 1нгпими

с1'руктурними п1дрозд|.лтами райогтгто| 21ер>кавно] адм|н|ст'ратт!|, з м|н!стерствами,
|н:лими центральними орг'анами викогтавчо| влади, органами м!ст-{евого

самоврядування, п|дприсмствами, ус'гановами' орг'ан|зац1ями за /]орученням
кер|вництва райо нно? дерхсавн о| адм| :-т 1 страш1|.

12'11. 11одас кер!внику апарату районно? державно| адм|н1страш1|
гтропозиц|| 'ш_(одо заохочен1{я та притягнення до дисг{ипл|гтартто?
в|дпов|да.гтьност! державних слу>кбовт11в в1дд|лу' погод}(ус гтропозиц|| 1|{о]1о

призначення на посаду та зв1льнен:тя з посади у !1орядку, передбане}'!ому
законодавством про дер}кавну слу>кбу. /
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12'];2. |[роводить особистий прийом громадян з г!и'гань' |[Ф на.]1ежа'гь до
повнова)кень в|дд1лу.

|2.|з. 3абезпечус дотримання прац1вниками в|дд1лу правил внутр|гшнього
службового (трулового) розпорядку.

12.|4. Фрган|зовус та скликас |1аради з питань' ш]о належать до компетенгц|т

в|дд|лу.
12.\5. 3д|йснгос !нгп1 функш||, передбаиен1 законодавством' в ме)ках

г{овнова)кень.
13. Б|дд!л утримусться за рахунок когшт1в дер)кавного бгод>кету.

|4' [ранинну нисельн|с'гь' видатки на утримання г:раш|вник!в в|:д:д|.:ту

ви3начас голова районно| дер)кавно| адм1н!страш1| в межах вид|лених
асигнувань та затверд}кено| гранично| чисе.ттьност1 праш!вник!в для районно|
/]ержавно| адм 1 н !страц1|.

Ёачальник в!дд!лу правового забезпечення
апарату районно| держсавно| адм!н 1страф ван €!{}пчвнко

п0годжвг{о
(ер1вник а[|арату

. ?.5_,

дер}1(авно/ адм | н 1страц1 1

А/,ф 1етя на омвль ч}1нко

районно|

2021 року


