
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
Про виконання регіональної цільової Програми охорони довкілля, 

раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 

2017 –2021 роки («Довкілля – 2021») 

 

Керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та відповідно до пункту 5 статті 2, пункту 3 статті 21 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації», заслухавши звіт тимчасово 

виконувача обов’язків директора Департаменту екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної державної адміністрації О. Монастирського, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

звіт про виконання регіональної цільової Програми охорони довкілля, 

раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки 

з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2017 – 2021 роки 

(«Довкілля – 2021»), затвердженої рішенням пленарного засідання чотирнадцятої 

сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 06.03.2017 № 405 (зі змінами), 

що додається на 2 аркушах, взяти до відома. 

 

 

 

Голова обласної ради Олександр БІЛЕНЬКИЙ 



Додаток  

до рішення пленарного засідання 

тридцять четвертої позачергової сесії 

обласної ради восьмого скликання 

25.02.2022 № 

 

 

 

 

Звіт 

про виконання регіональної цільової Програми охорони довкілля, 

раціонального використання природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської 

області на 2017 – 2021 роки («Довкілля – 2021») 

 

Рішенням пленарного засідання чотирнадцятої сесії Полтавської обласної 

ради сьомого скликання від 06.03.2017 № 405 затверджено Програму охорони 

довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської 

області на 2017 – 2021 роки («Довкілля – 2021») (далі – Програма).  

Метою Програми є досягнення сталого соціально-економічного та 

екологічного розвитку області, такого функціонування її господарського 

комплексу, коли одночасно задовольняються зростаючі матеріальні і духовні 

потреби населення, забезпечується раціональне та екологічне безпечне 

господарювання та високоефективне збалансоване використання природних 

ресурсів, створюються сприятливі умови для життя і здоров'я людини. 

Головним виконавцем Програми є Департамент екології та природних 

ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації. Крім того, по кожному 

із заходів Програми визначено відповідального виконавця.  

Головними розпорядниками бюджетних коштів Програми є структурні 

підрозділи Полтавської обласної державної адміністрації. 

Плановий обсяг фінансування заходів Програми з урахуванням внесених 

змін становив 718 304,180 тис. грн та передбачав реалізацію 383 заходів. 

Всього за 2017 – 2021 роки Програма профінансована на суму  

192 614,461 тис. грн (104 заходи) з: 

− державного бюджету – 10 907,723 тис. грн (7,4 % від плану –  

148 257,65 тис. грн); 

− обласного бюджету, у тому числі фонду охорони навколишнього 

природного середовища Полтавської області – 50 748,839 тис. грн (23,6 % від 

плану – 215358,990 тис. грн); 

− місцевих бюджетів – 74 816,184 тис. грн (22,7 % від плану – 

329 035,080 тис. грн); 

− інші джерела, у тому числі кошти підприємств – 56 141,715 тис. грн 

(218,9 % від плану – 25 652,460 тис. грн). 
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Кошти, передбачені Програмою, були спрямовані на: 

1. Заходи щодо забезпечення будівництва та реконструкції очисних споруд 

– 34 347,015 тис. грн. 

2. Заходи щодо будівництва та реконструкції систем роздільної каналізації, 

каналізаційних мереж і споруд на них – 36 814,96 тис. грн. 

3. Заходи щодо будівництва й реконструкції гідротехнічних споруд – 

285,58 тис. грн. 

4. Заходи з організації виробництва, установлення та реконструкції 

обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин, що 

викидаються в атмосферне повітря – 47 800,575 тис. грн. 

5. Заходи з консервації деградованих, малопродуктивних та техногенно 

забруднених земель, рекультивації порушених земель – 67,2 тис. грн. 

6. Заходи з будівництва, розширення та реконструкції протиерозійних, 

гідротехнічних, протикарстових, берегозакріплювальних, противозсувних, 

протиобвальних, протилавинних, протиселевих споруд – 24 303,484 тис. грн. 

7. Заходи захисту від підтоплення і затоплення – 1 008,373 тис. грн. 

8. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану річок, паспортизація малих річок і водойм – 

26872,574 тис. грн. 

9. Заходи оснащення пунктів контролю і спостереження за забрудненням 

атмосферного повітря – 1 279,17 тис. грн. 

10. Заходи з підтримки діяльності національних природних парків, 

регіональних ландшафтних парків, заказників, ботанічних садів та парків-

пам’яток садово-паркового мистецтва – 17 465,850 тис. грн. 

11. Проведення інформаційної та еколого-просвітницької діяльності –  

2 369,680 тис. грн. 

Загалом програма виконана лише на 26,8 % (192 614,461 тис. грн). 

Основною проблемою недостатнього виконання Програми є складна соціально-

економічна ситуація в цілому в країні, дефіцит державних та місцевих 

бюджетних коштів, високий рівень навантаження на обласний бюджет. Крім 

того, з 01.01.2018 більша частина (45 %) екологічного податку надходить до 

загального фонду державного бюджету, а до обласного бюджету зменшено 

зарахування (30 %), що призвело до зменшення фінансування з екологічного 

фонду Полтавської області, послабило фінансові можливості, та призвело до 

того, що природоохоронні заходи, особливо, які потребують значних 

капітальних вкладень, стало не можливим реалізувати. 

 

 

 

Тимчасово виконувач обов’язків  

директора Департаменту екології  

та природних ресурсів Полтавської 

обласної державної адміністрації  Олександр МОНАСТИРСЬКИЙ 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про виконання регіональної цільової Програми 

охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів 

Полтавської області на 2017 – 2021 роки ("Довкілля – 2021")» 

 

 

Розробник проєкту рішення: Департамент екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної військової адміністрації. Проєкт рішення є актом 

індивідуальної дії. 

 

Мета: звіт та аналіз виконання регіональної цільової Програми охорони 

довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської 

області на 2017 – 2021 роки («Довкілля – 2021»). 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Підставою для розробки проєкту рішення є виконання пункту 3 статті 21 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 16 частини 1 

статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».  

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Рішенням пленарного засідання чотирнадцятої сесії Полтавської обласної 

ради сьомого скликання від 06.03.2017 № 405 затверджено Програму охорони 

довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської 

області на 2017 – 2021 роки («Довкілля – 2021»). Термін дії Програми 

закінчився в 2021 році. Тому, відповідно до пункту 3 статті 21 Закону України 

«Про місцеві державні адміністрації» місцева державна адміністрація звітує 

перед відповідною радою про виконання регіональних екологічних програм. 

Згідно з пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях обласної ради 

заслуховують звіти про виконання цільових програм.  

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Звіт про виконання регіональної цільової Програми охорони довкілля, 

раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2017 – 

2021 роки («Довкілля – 2021»). 
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4. Правові аспекти 

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України 

«Про місцеві державні адміністрації». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Прийняття відповідного рішення не потребує фінансових витрат.  

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 
 

Проєкт рішення не потребує погодження з заінтересованими установами. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

проєкт рішення опубліковано на офіційному сайті Полтавської обласної 

державної адміністрації 09.02.2022. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняття рішення сприятиме проведення аналізу виконання регіональної 

цільової Програми охорони довкілля, раціонального використання природних 

ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних 

пріоритетів Полтавської області на 2017 – 2021 роки («Довкілля – 2021»). 

 

 

 

Тимчасово виконувач обов’язків  

директора Департаменту екології  

та природних ресурсів Полтавської 

обласної державної адміністрації  Олександр МОНАСТИРСЬКИЙ 


