
 

 

                                              

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

 

Постійна комісія з питань екології та раціонального природокористування 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014,  тел. 56-48-41 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 13 липня 2022 року з питання № 1 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про звіт голови обласної ради за період з 

27 листопада 2020 року по 31 грудня 2021 року» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію голови Полтавської обласної ради Біленького О.Ю. взяти 

до відома. 

 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про звіт голови обласної 

ради за період з 27 листопада 2020 року по 31 грудня 2021 року». 

 

 

 

Голова комісії Євген КОРФ 

 



 

 

                                              

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

 

Постійна комісія з питань екології та раціонального природокористування 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014,  тел. 56-48-41 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 13 липня 2022 року з питання № 2 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про Регіональну програму охорони 

довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської 

області на 2022 – 2027 роки (″Довкілля – 2027″)» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту 

екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації 

Монастирського О.М. взяти до відома. 

 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Регіональну програму 

охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів 

Полтавської області на 2022 – 2027 роки (″Довкілля – 2027″)». 

 

 

 

Голова комісії Євген КОРФ 

 



 

 

                                              

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

 

Постійна комісія з питань екології та раціонального природокористування 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014,  тел. 56-48-41 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 13 липня 2022 року з питання № 3 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження регіональної схеми 

формування екологічної мережі Полтавської області» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту 

екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації 

Монастирського О.М. взяти до відома. 

 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження 

регіональної схеми формування екологічної мережі Полтавської області». 

 

 

 

Голова комісії Євген КОРФ 

 



 

 

                                              

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

 

Постійна комісія з питань екології та раціонального природокористування 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014,  тел. 56-48-41 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 13 липня 2022 року з питання № 4 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Переліку 

природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього 

природного середовища Полтавської області в 2022 році» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту 

екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації 

Монастирського О.М. взяти до відома. 

 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Переліку 

природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього 

природного середовища Полтавської області в 2022 році». 

 

 

 

Голова комісії Євген КОРФ 

 



 

 

                                              

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

 

Постійна комісія з питань екології та раціонального природокористування 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014,  тел. 56-48-41 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 13 липня 2022 року з питання № 5 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми 

ефективного використання земельних ресурсів Полтавщини на період 

2022 – 2027 років» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту 

екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації 

Монастирського О.М. та директора Департаменту агропромислового розвитку  
Полтавської обласної військової адміністрації Фролова С.О. взяти до відома. 

 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до 

Програми ефективного використання земельних ресурсів Полтавщини на 

період 2022 – 2027 років». 

 

 

 

Голова комісії Євген КОРФ 

 



 

 

                                              

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

 

Постійна комісія з питань екології та раціонального природокористування 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014,  тел. 56-48-41 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 13 липня 2022 року з питання № 6 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про пооб’єктний перелік робіт з 

інвентаризації земель лісогосподарського призначення, які пропонуються для 

проведення інвентаризації земель у 2022 році» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту 

екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації 

Монастирського О.М. взяти до відома. 

 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про пооб’єктний перелік 

робіт з інвентаризації земель лісогосподарського призначення, які 

пропонуються для проведення інвентаризації земель у 2022 році». 

 

 

 

Голова комісії Євген КОРФ 

 



 

 

                                              

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

 

Постійна комісія з питань екології та раціонального природокористування 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014,  тел. 56-48-41 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 13 липня 2022 року з питання № 7 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про пооб’єктний перелік робіт з 

інвентаризації земель лісового фонду, не наданих у власність та постійне 

користування (ліси земель запасу), які пропонуються для проведення 

інвентаризації земель у 2022 році» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту 

екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації 

Монастирського О.М. взяти до відома. 

 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про пооб’єктний перелік 

робіт з інвентаризації земель лісового фонду, не наданих у власність та 

постійне користування (ліси земель запасу), які пропонуються для проведення 

інвентаризації земель у 2022 році». 

 

 

 

Голова комісії Євген КОРФ 

 



 

 

                                              

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

 

Постійна комісія з питань екології та раціонального природокористування 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014,  тел. 56-48-41 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 13 липня 2022 року з питання № 8 порядку денного 

 

Про інформацію Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області 

щодо роботи керівника Регіонального офісу водних ресурсів 

у Полтавській області 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Рекомендувати Регіональному офісу водних ресурсів у Полтавській 

області підготувати проєкт рішення обласної ради «Про виконання 

Регіональної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного 

оздоровлення басейну річки Дніпро у Полтавській області на період до 

2021 року». 

 

2. Рекомендувати Полтавській обласній військовій адміністрації внести 

на розгляд пленарного засідання чергової сесії Полтавської обласної ради 

восьмого скликання проєкт рішення «Про виконання Регіональної цільової 

програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну 

річки Дніпро у Полтавській області на період до 2021 року». 

 

 

 

Голова комісії Євген КОРФ 

 


