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Додаток  
до рішення пленарного засідання 
другої сесії обласної ради восьмого 
скликання 
25.02.2022 № 

 
 

 

Звіт про виконання  

обласної програми «Екологічні ініціативи Полтавської області 

 на 2019 – 2021 роки» 

 

Рішенням пленарного засідання двадцять третьої сесії Полтавської 

обласної ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 974 «Про 

затвердження обласної програми "Екологічні ініціативи Полтавської області на 

2019 – 2021 роки"» (зі змінами) затверджено обласну програму "Екологічні 

ініціативи Полтавської області на 2019 – 2021 роки" (далі – Програма). 

Мета Програми передбачала залучення широкого кола громадян та 

активізацію їх співпраці з органами місцевого самоврядування, виконавчою 

владою в напрямку підвищення екологічної свідомості і культури поводження з 

твердими побутовими відходами задля вирішення місцевих екологічних 

проблем. 

Відповідальним виконавцем Програми визначено Полтавську обласну 

раду. Співвиконавцями є Департамент фінансів, Департамент екології та 

природніх ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації, комунальна 

установа з експлуатації адміністративних будівель Полтавської обласної ради. 

Програмою передбачено реалізацію заходів за наступними напрямами: 

- підвищення обізнаності територіальних громад щодо поводження з 

відходами; 

- організація та проведення конкурсу екологічних громадських 

ініціатив; 

- створення умов для підвищення культури поводження з небезпечними 

побутовими відходами. 

Вже три роки поспіль Полтавська обласна рада втілює унікальний проєкт 

в межах цілого регіону – конкурс екологічних громадських ініціатив 

Полтавської області. Екологічна тематика проєктів пов’язана з пошуком 

ефективних рішень щодо формування екологічної свідомості та культури 

громадян в напрямку збереження природних ресурсів, захисту і відновлення 

довкілля, зменшення забруднення та формування свідомої поведінки 

безвідходного виробництва та споживання. 

Упродовж 2019 – 2021 років конкурс екологічних громадських ініціатив 

Полтавської області залучав все більше мешканців до вирішення проблем 

екологічного виховання, екологічної компетентності та культури. За три роки з 

усіх районів області було подано 365 проєктів (2019 рік – 155, 2020 рік – 89, 

2021 рік – 121), з яких 120 стали переможцями (2019 рік – 29, 2020 рік – 50, 
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2021 рік – 41). На завершення дії Програми рівень охоплення районів області 

становить 100 %, що і ставилося за мету. 

Соціальна активність мешканців в голосуванні з кожним роком зростає. У 

пріоритеті – електронне голосування. Протягом 2019 – 2021 років чисельність 

голосуючих мешканців збільшилася в 1,7 разів. Так, у 2020 році віддано 

29041 голосів, у 2021 році – вже 48959. У 2021 році середня кількість голосів за 

1 проєкт становила 441 (2020 рік –  326 голосів). 

Рівень виконання завдань і заходів Програми є високим. Заплановані 

Програмою бюджетні видатки були забезпечені фінансуванням з обласного 

бюджету на 100%. 

Плановий обсяг фінансування заходів Програми з обласного бюджету з 

урахуванням внесених змін становив 9 820,610 тис. грн. Фактично спрямовано 

6 280,728 тис. грн. (64 %) (див. табл. 1). 

 
Таблиця 1. – Обсяги фінансування Програми з обласного бюджету на 2019 –

 2021 роки 

Рік 

Планові обсяги  

фінансування на рік, 

тис. грн 

Фактичні обсяги 

фінансування на рік, 

тис. грн 

План/факт у % 

2019 2 450,000 2 024,080 83 

2020 3 120,000 1 325,155 43 

2021 4 250,610 2 931,493 69 

 

У 2019 році плановий обсяг фінансування з обласного бюджету згідно 

програми становив 2450,00 тис. грн. фактично профінансовано 

2 024,08 тис. грн, що становить 83 % від запланованих обсягів. Кошти 

спрямовані на реалізацію наступних заходів: 

− за підтримки експертів в сфері екології і охорони довкілля розроблено 

та виготовлено інформаційно-просвітницьку продукцію, сувенірні набори для 

учасників Програми; забезпечено розробку тематичного веб-порталу; 

− у співпраці з органами місцевого самоврядування, місцевими 

ініціативними групами, громадськими організаціями, партнерами Програми 

(громадськими організаціями «Еколтава» та «Нова Полтава») проведено 

4 вебінари та 28 виїзних консультаційних зустрічей щодо участі в конкурсі 

екологічних громадських ініціатив Полтавської області 2019 року, кращих 

вітчизняних та зарубіжних реалізованих практик правильного поводження з 

твердими побутовими відходами, у тому числі небезпечними; 

− консультативними послугами з питань впровадження місцевих 

екологічних проєктних ініціатив охоплено 1,3 тис. осіб; 

− забезпечено перевірку, супровід та оприлюднення на тематичному веб-

порталі 155 проєктів, поданих органами місцевого самоврядування (за 

ініціативи місцевих мешканців) для участі в конкурсі екологічних громадських 

ініціатив Полтавської області 2019 року; 
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− протягом квітня – травня 2019 року забезпечено проведення конкурсу 

екологічних громадських ініціатив Полтавської області; забезпечено супровід 

роботи конкурсної комісії; 

− забезпечено укладання договорів про передачу міжбюджетних 

трансфертів (усього 29 од.) органам місцевого самоврядування на реалізацію 

проєктів-переможців; 

− забезпечено проведення експертного дослідження ринку надавачів 

послуг збору вторинної сировини в усіх районах області; сформовано 

відповідну базу для побудови в подальшому інтерактивної інформаційної мапи; 

− забезпечено закупівлю автотранспортного засобу та його оснащення 

для надання у 2020 році територіальним громадам Полтавщини послуг зі збору 

та перевезення небезпечних побутових відходів (відпрацьовані батарейки, 

лампи, термометри). 

У другому році виконання Програми: 

− за ініціативи лабораторії інноваційного розвитку ПРООН в Україні 

разом з Центром Розвитку Інновацій організовано конкурсний відбір на участь 

територіальних громад Полтавської області в проєкті-челенджі «Не пали − 

компостуй!»; відібрано 11 громад: Засульську, Краснолуцьку, Козельщинську, 

Малоперещепинську, Михайлівську, Новосанжарську, Опішнянську, 

Петрівсько-Роменську, Пирятинську, Пришибську, Сергіївську; 

− 24 квітня 2020 року на базі Полтавського обласного центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій для органів місцевого самоврядування проведено вебінар у форматі 

питання-відповіді «Екологічні громадські ініціативи Полтавської області 2020»; 

− розроблено інструкцію та забезпечено виготовлення відеоролика 

«Онлайн-подача проєктів на Конкурс екологічних громадських ініціатив 

Полтавської області 2020»; 

− за підтримки експертів в сфері екології і охорони довкілля, громадської 

організації «Еколтава» розроблено та виготовлено інформаційно-просвітницьку 

продукцію, презентаційні набори для переможців та учасників Програми; 

− в умовах пандемії коронавірусу COVID-19 через систему «SMART 

REGION Полтавської області» https://smartregion.pl.ua/sb (далі – Система) 

забезпечено прийом, перевірку, реєстрацію, онлайн-публікацію 89 проєктів, 

поданих на конкурс екологічних громадських ініціатив Полтавської області 

2020 року; 

− оновлено склад та забезпечено проведення засідання робочої групи з 

супроводу конкурсу екологічних громадських ініціатив; опрацьовано бюджетні 

форми переможних проєктів з урахуванням вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів 

діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (зі змінами); 

− профінансовано 16 з 46 проєктів-переможців на загальну суму з 

обласного фонду охорони навколишнього середовища 695,525 тис. грн. З 

метою дофінансування решти проєктів у I кварталі 2021 року підготовлено 

https://smartregion.pl.ua/sb


4 

 

 

відповідний запит на Департамент екології та природних ресурсів Полтавської 

обласної державної адміністрації; 

− забезпечено переобладнання та оснащення спеціалізованого автомобіля 

для збору небезпечних побутових відходів (далі – Екобус); 

− протягом липня – листопада 2020 року організовано виїзди Екобуса в 

21 територіальну громаду для вивозу використаних батарейок, ламп, 

термометрів; 

− забезпечено організацію вивозу на утилізацію в установленому порядку 

усього зібраного об’єму небезпечних побутових відходів. За 6 місяців 

2020 року з сільських, селищних, міських територій (усього – 21 громада) 

зібрано і вивезено 3,4 т батарейок, 15247 ламп різних видів та 222 непридатних 

для використання термометрів; 

− 17 червня 2020 року в селищі Диканька організовано та проведено 

виїзний семінар «Екобус для громад Полтавщини», участь в якому взяли 

більше 50 представників територіальних громад Полтавщини; 

− протягом липня – листопада 2020 року забезпечено консультування та 

комунікацію з органами місцевого самоврядування щодо організації роботи 

Екобуса в селах (селищах) та містах Полтавської області. 

 

За третій рік виконання Програми: 

− з метою відзначення кращих практик громадських бюджетів 

Полтавщини та залучення мешканців Полтавської області до активної участі в 

проєктах обласної ради забезпечено організацію виїзних семінарів для 

представників сільських, селищних та міських рад (8 семінарів у м. Кременчук, 

Лубни, Миргород, Гадяч, Решетилівка, Полтава, Карлівка та селищі Диканька, 

344 особи нагороджено); 

− з метою ознайомлення мешканців області з умовами подачі проєктів в 

рамках Програми проведено онлайн-семінар для представників сільських, 

селищних та міських рад Полтавської області «Екологічні ініціативи 

Полтавської області 2021 року» (м. Полтава, 57 учасників); 

− з метою залучення мешканців Полтавської області до активної участі в 

проєктах обласної ради за підтримки експертів в сфері екології і охорони 

довкілля та у співпраці з ГО «Еколтава» 15-16 березня проведено вебінар 

«Конкурс екологічних громадських ініціатив Полтавської обласної ради 2021» 

на базі Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення 

кваліфікації (м. Полтава, 80 учасників); 

− з метою реалізації проєктів-переможців (на умовах співфінансування з 

бюджетів органів місцевого самоврядування) забезпечено фінансування 

громадських екологічних ініціатив 2020 – 2021 років; 

− з метою інформування громадськості, забезпечено виготовлення 

відеороликів про реалізацію проєктів 2020 – 2021 років; 

− протягом вересня – грудня 2021 року організовано виїзди Екобуса в 

32 територіальні громади для вивозу використаних батарейок, ламп, 

термометрів; 
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− забезпечено організацію вивозу на утилізацію в установленому порядку 

усього зібраного об’єму небезпечних побутових відходів. За 4 місяці 2021 року 

з сільських, селищних, міських територій (усього – 32 громади) зібрано і 

вивезено 1,7 т батарейок, 21840 ламп різних видів та 171 термометр; 

− за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища на оплату послуги з утилізації використано 

253,118 тис. грн. (батарейок – ТОВ «Екологічні інвестиції», ламп і термометрів 

– ТОВ «Полекозахист»). 

Зобов’язання обласної ради щодо співфінансування переможців конкурсу 

екологічних громадських ініціатив Полтавської області виконано на 100 %. Для 

втілення екологічних громадських ініціатив, що отримали найбільшу підтримку 

через електронне голосування, на умовах партнерства з місцевими радами 

(50 % вартості проєкту фінансує місцева рада на підставі відповідного рішення) 

за 3 роки з обласного бюджету спрямовано 4 363,88 тис. грн (див. табл. 2).  
 

Таблиця 2. – Обсяги фінансування проєктів-переможців конкурсу екологічних 

громадських ініціатив Полтавської області з обласного бюджету на 2019 – 2021 роки 

 

Рік 
Фактичні обсяги фінансування на рік, тис. грн 

Екологічні громадські ініціативи 

2019 999,980 

2020 695,525 

2021 2 668,375 

 

Перемога громадських екологічних ініціатив стимулювала місцеві ради 

підвищити рівень екологічної поінформованості населення Полтавської області, 

сформувати екологічне мислення громадян та врахувати конкретні потреби 

мешканців.  

Динаміку результативних показників (показників успішності) Програми 

наведено в таблиці 3. 

 
Таблиця 3. – Кількісні показники оцінки ефективності реалізації Програми на 

2019 – 2021 роки 

 
Показник успішності 

Програми 

 

Прогнозоване 

значення 

Фактичне 

значення 

Відхилення 

 

1. Чисельність громадян, 

залучених до реалізації 

місцевих громадських 

екологічних ініціатив, 

ос. 

- 2019 рік 

- 2020 рік 

- 2021 рік 

 

 

 

 

 

200 

240 

260 

 

 

 

 

 

213 

260 

280 

 

 

 

 

 

+13 

+20 

+20 
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2. Чисельність громадян, 

що охоплені 

інформаційно-

просвітницькими, 

промоційними, 

навчальними заходами 

екологічного 

спрямування  

- 2019 рік 

- 2020 рік 

- 2021 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500 

1700 

1700 

 

 

 

 

 

 

 

 

1322 

300 

500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-178 

-1400 

-1200 

 

3. Кількість громадських 

ініціатив екологічної 

тематики, погоджених 

на фінансування з 

обласного бюджету, од. 

- 2019 рік 

- 2020 рік 

- 2021 рік 

 

 

 

 

 

 

50 

60 

60 

 

 

 

 

 

 

29 

46 

41 

 

 

 

 

 

 

-21 

-14 

-19 

 

4. Кількість 

територіальних громад 

області, охоплених 

програмою 

- 2019 рік 

- 2020 рік 

- 2021 рік 

 

 

 

 

20 

25 

25 

 

 

 

 

60 

54 

50 

 

 

 

 

 

+40 

+29 

+25 

 

5. Кількість проведених 

семінарів, занять, лекцій 

з підвищення 

екологічної свідомості 

та екологічного 

виховання громадян 

- 2019 рік 

- 2020 рік 

- 2021 рік 

 

 

 

 

 

 

60 

60 

60 

 

 

 

 

 

 

32 

10 

10 

 

 

 

 

 

 

 

-28 

-50 

-50 

 

 

 

 

Заступник керівника апарату –  

керуючий справами виконавчого  

апарату обласної ради     Тетяна ПАУТОВА 



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про виконання обласної програми 

"Екологічні ініціативи Полтавської області на 2019 – 2021 роки"» 

 

Розробник проєкту рішення: виконавчий апарат обласної ради. Проєкт рішення 

є актом індивідуальної дії. 

 
Мета: дотримання пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення «Про виконання обласної програми "Екологічні 

ініціативи Полтавської області на 2019 – 2021 роки"» (далі – Програма), 

затвердженої рішенням двадцять третьої сесії обласної ради сьомого скликання 

від 21 грудня 2018 року № 974 «Про затвердження обласної програми 

«"Екологічні ініціативи Полтавської області на 2019 – 2021 роки"» (зі змінами) 

розроблено за ініціативи виконавчого апарату Полтавської обласної ради на 

підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Необхідність прийняття рішення обумовлена потребою звітування про 

виконання Програми по завершенню терміну її реалізації. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєкт рішення передбачає звіт про стан реалізації заходів Програми  

протягом 2019 – 2021 років. 

 

4. Правові аспекти. 

 

Правовою основою Програми є Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та Бюджетний кодекс України.  

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація проєкту рішення не потребує витрат з обласного бюджету.  

 

6. Позиція зацікавлених осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не потребує з’ясувань.  
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7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила чи процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Виконання рішення дозволить оцінити ефективність реалізації заходів 

Програми щодо залучення громадян та активізації їх співпраці з органами 

місцевого самоврядування, виконавчою владою у напрямку підвищення 

екологічної свідомості і культури поводження з твердими побутовими 

відходами задля вирішення місцевих екологічних проблем. 

 

 

 

Заступник керівника апарату –  

керуючий справами виконавчого  

апарату обласної ради     Тетяна ПАУТОВА 
 


