
Київська  обласна  

державна  адміністрація  

ГРОМАДСЬКА  РАДА  

01196, м.Київ, пл.Лесі Українки, 1. e-mail:Ulyanova995@gmail.com  Web: http://koda.gov.ua/gromadska-rada-2/ 

1 
 

 

«05» листопада 2019 р. 

05/11/2019  №12 

Голові Київської обласної 

державної адміністрації 

ЧЕРНИШОВУ О.М. 
01196, м. Київ-196,  

площа Лесі Українки, 1 

 

Голови громадської ради 

при Київській обласній 

державній адміністрації 

Ульянової Н.Ю. 

(моб.тел.095-455-12-57) 

e-mail: ulyanova995@gmail.com 

 

 

ПИСЬМОВИЙ ЗАПИТ 

щодо проведення громадської експертизи 

діяльності Департаменту екології та природних ресурсів 

Київської обласної державної адміністрації 

 

Відповідно до п. З Порядку сприяння проведенню громадської експертизи 

діяльності органів виконавчої влади затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 5 листопада 2008 р. N 976 (в редакції від 06.03.2019 р.) Громадська 

рада при Київській обласній державній адміністрації як консультативно-дорадчий 

орган ІНФОРМУЄ: 

1. Відомості про легалізацію: Громадська рада при Київській обласній 

державній адміністрації утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 03 листопада  2010 року № 996 „Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики” (із змінами, 

внесеними згідно з Постановою КМ № 353 від 24.04.2019),  склад Громадської ради 

затверджено розпорядженням т.в.о. голови Київської обласної державної 

адміністрації від 09.07.2019 р. за №429 «Про затвердження складу Громадської 

ради при Київській обласній державній адміністрації».  

2. Місцезнаходження та електронна адреса:  

Юридична адреса: 01196, Україна, м. Київ, площа Лесі Українки,1. 

Поштова адреса: 01196, Україна, м. Київ, площа Лесі Українки,1. 

Інтернет адреса:  http:// koda.gov.ua 

Електронна пошта: ulyanova995@gmail.com. 

Контактний телефон: 095-455-12-57 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/353-2019-%D0%BF#n2
http://koda.gov.ua/
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3. Предмет громадської експертизи: забезпечення Департаментом екології 

та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації реалізації 

державної та регіональної політики на території Київської області в галузі охорони 

навколишнього природного середовища, оцінки впливу на довкілля, спрямованої 

на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони 

довкілля, раціонального використання, відтворення та охорони природних 

ресурсів, поводження з відходами, у сфері заповідної справи, формування, 

збереження та використання екологічної мережі, здійснення управління та 

регулювання у сфері охорони і використання територій та об’єктів природно-

заповідного фонду України на території Київської області, радіаційної безпеки.  

4. Мета громадської експертизи: оцінити ефективність  діяльності 

Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної 

адміністрації та  підготувати  пропозиції  щодо розв'язання  суспільно значущих 

проблем в галузі охорони навколишнього природного середовища для їх 

врахування КОДА  у  своїй  роботі. 

 

5. Перелік  документів,  необхідних  для проведення громадської  

експертизи: 

 нормативно-правові документи, що визначають засади діяльності 

Київської обласної державної адміністрації в галузі  охорони навколишнього 

природного середовища, оцінки впливу на довкілля, забезпечення 

екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання, 

відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами 

(перелік); 

 документи, що визначають засади діяльності Департаменту екології та 

природних ресурсів КОДА, його повноваження та плани роботи; 

 нормативно-правові акти та проекти нормативно-правових актів, які 

розроблялись КОДА та/або  її структурними підрозділами у сфері    охорони 

навколишнього природного середовища, оцінки впливу на довкілля, 

забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального 

використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з 

відходами за період з 01 січня 2017 р. по теперішній час; 

 рішення (накази, розпорядження, проекти тощо) прийняті КОДА, її 

структурними підрозділами ( їх посадовими особами), що спрямовані на 

впровадження реформи в галузі охорони навколишнього природного 

середовища, оцінки впливу на довкілля, забезпечення екологічної безпеки, 

охорони довкілля, раціонального використання, відтворення та охорони 

природних ресурсів, поводження з відходами. 

 програми діяльності та плани заходів структурних підрозділів КОДА 

щодо впровадження реформ в сфері управління відходами, реалізації 
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Національного плану управління відходами, стану розробки Регіонального 

плану управління відходами. 

 інформаційна довідка про стан виконання плану природоохоронних 

заходів на 2017-2019 рік. 

 інформаційна довідка щодо технічного стану стаціонарних постів 

автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря у Київській 

області, а також узагальнені результати роботи даної системи моніторингу за 

поточний рік.  

 інформаційна довідка щодо роботи, технічного стану, оснащення, 

експлуатації   пересувної мобільної лабораторії екологічного моніторингу, 

що була придбана Департаментом екології та природних ресурсів у 2017 

році.  

 інформаційна довідка щодо проведення обласних просвітницьких  

заходів, направлених на підвищення екологічної свідомості населення. 

 

6. Адреса, за якою необхідно надсилати відповідь на запит: 01196, Україна, 

м. Київ, площа Лесі Українки,1, Громадська рада при КОДА. 

7. Прізвище, ім'я та по батькові особи, уповноваженої одержати відповідь, 

її контактний телефон і електронна адреса: Гончаренко Валерія Андріївна, 

тел./моб – 0(67) 148-50-38, e-mail:   chysto.vyshgorod@gmail.com. 

 

Враховуючи вищезазначене та керуючись п. 4 Порядку сприяння 

проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади 

затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 

р. N 976,  -  

ПРОСИМО: 

1. Видати протягом семи робочих днів наказ (розпорядження) про  

проведення  експертизи  із  зазначенням  прізвища, ім'я, по  

батькові  та  посади особи (осіб), відповідальної (відповідальних) за 

забезпечення взаємодії з Громадської   ради при КОДА,  зміст  якого  

довести  до  відома   Громадської   ради при КОДА протягом трьох робочих 

днів з моменту його видання. 

2. Утворити  робочу  групу  із залученням представників  Громадської   ради 

при КОДА:  

- Гончаренко Валерія Андріївна, голова  Комітету Громадської ради при 

КОДА з питань екології, захисту природних ресурсів, охорони довкілля 

та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;  
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- Денисов Дмитро Олександрович, член Комітету Громадської ради при 

КОДА з питань екології, захисту природних ресурсів, охорони довкілля 

та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;  

- Скопич Яків Якович, член Комітету Громадської ради при КОДА з 

питань екології, захисту природних ресурсів, охорони довкілля та 

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;  

- Федорченко Людмила Петрівна, заступник голови Громадської ради 

при КОДА. 

3. Розмістити  протягом  семи  робочих  днів  інформацію  про  

надходження  запиту  щодо проведення громадської експертизи, текст  

наказу  (розпорядження)  та  заходи,  здійснені органом виконавчої  

влади з метою сприяння її проведенню, на веб-сайті КОДА. 

4. Подати    Громадській   раді при КОДА документи  або  завірені в 

установленому порядку їх копії чи надіслати  їх  в  електронній  формі  

протягом п’яти робочих днів з моменту  видання наказу (розпорядження) 

про проведення громадської експертизи.   

 

Додаток: 

копія Протоколу засідання Громадської ради при КОДА №4 від  23.10.2019 р. 

на  2  арк. 

 

З повагою, 

Голова громадської ради при 

Київській обласній державній  

адміністрації                                        _______________  Н.Ю. УЛЬЯНОВА  

 

 

 

 

 

 

 

 


