
ПРОЄКТ  

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження Переліку природоохоронних заходів для фінансування з 

фонду охорони навколишнього природного середовища 

Полтавської області в 2022 році 

 

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», Положенням про фонд охорони навколишнього природного 

середовища Полтавської області, затвердженого рішенням пленарного засідання 

десятої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від 29.02.2012 (зі змінами) 

та Порядком планування та фінансування природоохоронних заходів із фонду 

охорони навколишнього природного середовища Полтавської області, затвердженого 

рішенням пленарного засідання тринадцятої сесії Полтавської  обласної ради шостого 

скликання від 14.11.2012 (зі змінами), з метою забезпечення фінансування 

природоохоронних заходів для покращення екологічного стану Полтавської області, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Перелік природоохоронних заходів для фінансування з фонду 

охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в 2022 році 

(далі – Перелік) в сумі 101 323,169 тис. грн (додається на 4 аркушах). 

 

2. Організацію виконання цього рішення покласти на головних розпорядників 

коштів фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області. 

 

3. Контроль за використанням коштів фонду охорони навколишнього 

природного середовища Полтавської області покласти на: 

− головного розпорядника коштів фонду охорони навколишнього природного 

середовища Полтавської області за напрямом фінансування; 

− постійну комісію обласної ради з питань бюджету та управління майном, 

постійну комісію обласної ради з питань екології та раціонального 

природокористування та Департамент екології та природних ресурсів Полтавської 

обласної військової адміністрації (обласної державної адміністрації) – в частині 
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дотримання вимог пункту 8 Положення про фонд охорони навколишнього 

природного середовища Полтавської області, затвердженого рішенням десятої сесії 

обласної ради шостого скликання від 29.02.2012 (зі змінами). 

 

 

 

Голова обласної ради Олександр БІЛЕНЬКИЙ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення   

                 сесії обласної ради 

восьмого скликання 

08.07.2022 № 

 

Перелік 

природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони 

навколишнього природного середовища 

Полтавської області в 2022 році 

 
Напрямок/Назва заходу Головний 

розпорядник коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

Всього коштів на фінансування заходів, спрямованих на розвиток 

об`єктів охорони навколишнього природного середовища, в тому числі: 

101 323,169 

1. Проведення заходів з охорони і раціонального використання водних 

ресурсів: 

38 006,596 

1.1. Департаменту будівництва, містобудування і 

архітектури Полтавської обласної військової 

адміністрації (обласної державної адміністрації) на 

будівництво каналізаційного колектора по 

вул. Маршала Бірюзова та вул. Ковпака в 

м. Полтава. Коригування. 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури Полтавської 

обласної військової  

адміністрації (обласної 

 державної  адміністрації) 

22 769,763 

1.2. Департаменту будівництва, містобудування і 

архітектури Полтавської обласної військової 

адміністрації (обласної державної адміністрації) на 

нове будівництво каналізаційних напірних та 

самопливних мереж в м. Пирятин Полтавської 

області. 

Департамент будівництва, 

містобудування і 

архітектури Полтавської 

обласної військової  

адміністрації (обласної 

 державної  адміністрації) 

12 236,833 

1.3. Комунальному виробничому підприємству 

«Кременчуцьке міське управління капітального 

будівництва» Кременчуцької міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області на 

реконструкцію каналізаційної насосної станції 

СП-17 в м. Кременчуці. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської 

обласної військової  

адміністрації (обласної 

 державної  адміністрації) 

(субвенція бюджету 
Кременчуцької міської 

територіальної громади) 

3 000,0 

2. Проведення заходів з охорони і раціонального використання природних 

рослинних ресурсів: 

17728,573 

2.1. Державному підприємству «Полтавське лісове 

господарство» на придбання ранцевих вогнегасників 

у 2022 році. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

військової адміністрації 

(обласної державної  

адміністрації) 

210,000 

 

2.2. Державному підприємству «Полтавське лісове 

господарство» на придбання протипожежних плугів 

у 2022 році. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

військової адміністрації 

(обласної державної  

адміністрації) 

265,500 
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Напрямок/Назва заходу Головний 

розпорядник коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

2.3. Державному підприємству «Полтавське лісове 

господарство» на здійснення попереджувальних 

протипожежних заходів на землях державного 

лісового фонду та землях запасу сільських та 

селищних рад у 2022 році. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

військової адміністрації 

(обласної державної  

адміністрації) 

315,000 

 

2.4. Державному підприємству «Полтавське лісове 

господарство» на придбання системи раннього 

виявлення лісових пожеж. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

військової адміністрації 

(обласної державної  

адміністрації) 

5917,878 

2.5. Державному підприємству «Миргородське 

лісове господарство» на придбання пожежного 

модуля для гасіння лісових пожеж в 2022 році. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

військової адміністрації 

(обласної державної  

адміністрації) 

317,153 

 

2.6. Державному підприємству «Миргородське 

лісове господарство» на придбання квадрокоптерів 

для виявлення лісових пожеж у 2022 році. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

військової адміністрації 

(обласної державної  

адміністрації) 

645,115 

2.7. Державному підприємству «Миргородське 

лісове господарство» на придбання системи 

раннього виявлення лісових пожеж. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

військової адміністрації 

(обласної державної  

адміністрації) 

1044,017 

2.8. Державному підприємству «Кременчуцьке 

лісове господарство» на придбання системи 

раннього виявлення лісових пожеж. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

військової адміністрації 

(обласної державної  

адміністрації) 

3951,659 

 

2.9. Державному підприємству «Кременчуцьке 

лісове господарство» на придбання ранцевих 

вогнегасників у 2022 році. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

військової адміністрації 

(обласної державної  

адміністрації) 

126,000 

 

2.10. Державному підприємству «Гадяцьке лісове 

господарство» на придбання ранцевих вогнегасників 

у 2022 році. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

військової адміністрації 

(обласної державної  

адміністрації) 

210,000 

2.11. Державному підприємству «Гадяцьке лісове 

господарство» на придбання пожежного модуля для 

гасіння лісових пожеж у 2022 році. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

військової адміністрації 

(обласної державної  

адміністрації) 

317,153 
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Напрямок/Назва заходу Головний 

розпорядник коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

2.12. Державному підприємству «Гадяцьке лісове 

господарство» на здійснення попереджувальних 

протипожежних заходів на землях державного 

лісового фонду та землях запасу сільських та 

селищних рад у 2022 році. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

військової адміністрації 

(обласної державної  

адміністрації) 

315,000 

2.13. Державному підприємству «Гадяцьке лісове 

господарство» на придбання системи раннього 

виявлення лісових пожеж. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

військової адміністрації 

(обласної державної  

адміністрації) 

2803,868 

2.14. Державному підприємству «Гадяцьке лісове 

господарство» на придбання квадрокоптерів для 

виявлення лісових пожеж у 2022 році. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

військової адміністрації 

(обласної державної  

адміністрації) 

1290,230 

3. Проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду: 15 900,00 

3.1. Департаменту екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної військової адміністрації 

(обласної державної адміністрації) на розроблення 

проєктів створення та розширення природних 

територій та об'єктів природно заповідного фонду 

місцевого значення. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

військової адміністрації 

(обласної державної  

адміністрації) 

900,00 

 

3.2. Департаменту екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної військової адміністрації 

(обласної державної адміністрації) на розроблення 

проєктів організації територій та об'єктів природно- 

заповідного фонду. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

військової адміністрації 

(обласної державної  

адміністрації) 

2 200,00 

3.3. Департаменту екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної військової адміністрації 

(обласної державної адміністрації) на проєктування 

охоронних зон територій та об'єктів природно-

заповідного фонду Полтавської області. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

військової адміністрації 

(обласної державної  

адміністрації) 

3 000,00 

 

3.4. Департаменту екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної військової адміністрації 

(обласної державної адміністрації) на розроблення 

проєктів землеустрою щодо організації і 

встановлення та зміни меж територій природно-

заповідного фонду. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

військової адміністрації 

(обласної державної  

адміністрації) 

9 800,00 

4. Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, в тому числі проведення наукових досліджень, заходів з 

екологічної освіти та пропаганди: 

29 688,00 

4.1. Департаменту екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної військової адміністрації 

(обласної державної адміністрації) на розроблення 

наукових обґрунтувань необхідності створення чи 

оголошення та розширення природних територій та 

об'єктів природно-заповідного фонду. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

військової адміністрації 

(обласної державної  

адміністрації) 

2 100,00 
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Напрямок/Назва заходу Головний 

розпорядник коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

4.2. Департаменту екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної військової адміністрації 

(обласної державної адміністрації) на проєктування 

регіональної інформаційно-аналітичної системи 

моніторингу навколишнього природного 

середовища. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

військової адміністрації 

(обласної державної  

адміністрації) 

390,00 

4.3. Департаменту екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної військової адміністрації 

(обласної державної адміністрації) на створення 

регіональної інформаційно-аналітичної системи 

моніторингу навколишнього середовища. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

військової адміністрації 

(обласної державної  

адміністрації) 

1 950,00 

 

4.4. Департаменту екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної військової адміністрації 

(обласної державної адміністрації) на модернізацію 

системи моніторингу атмосферного повітря зони 

«Полтавська» (в тому числі встановлення режимів 

оцінювання). 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

військової адміністрації 

(обласної державної  

адміністрації) 

500,00 

 

4.5. Департаменту екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної військової адміністрації 

(обласної державної адміністрації) на проєктування 

мережі спостережень та оцінювання стану 

атмосферного повітря Полтавської зони. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

військової адміністрації 

(обласної державної  

адміністрації) 

600,00 

 

4.6. Департаменту екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної військової адміністрації 

(обласної державної адміністрації) на здійснення 

оцінки забруднення атмосферного повітря 

Полтавської зони (а саме оцінки просторового 

розподілу концентрацій забруднювальних речовин). 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

військової адміністрації 

(обласної державної  

адміністрації) 

500,00 

4.7. Департаменту екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної військової адміністрації 

(обласної державної адміністрації) на наукові 

дослідження з метою визначення заходів для 

відновлення і підтримання гідрологічного стану 

річок Полтавської області. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

військової адміністрації 

(обласної державної  

адміністрації) 

1 200,00 

4.8. Департаменту екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної військової адміністрації 

(обласної державної адміністрації) на придбання 

мобільної станції моніторингу якості атмосферного 

повітря. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

військової адміністрації 

(обласної державної  

адміністрації) 

22 448,0 

 

 

 

 

Тимчасово виконувач обов’язків  

директора Департаменту екології та 

природних ресурсів Полтавської 

обласної військової адміністрації                  Олександр МОНАСТИРСЬКИЙ 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про затвердження Переліку природоохоронних 

заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього природного 

середовища Полтавської області в 2022 році» 
 

 

Розробник проєкту рішення: Департамент екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної військової адміністрації (далі – Департамент). Проєкт 

рішення є актом індивідуальної дії. 
 

Мета: забезпечення фінансування природоохоронних заходів для покращення 

екологічного стану Полтавської області. 
 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 
 

Підставою розроблення проєкту рішення «Про затвердження Переліку 

природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього 

природного середовища Полтавської області в 2022 році» (далі – проєкт 

Переліку) є Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з 

фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області, 

затверджений рішенням тринадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 

14.11.2012 (зі змінами), подані запити для фінансування з фонду охорони 

навколишнього природного середовища Полтавської області в 2022 році. 
 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 
 

Необхідність прийняття рішення обумовлена необхідністю досягнення 

сталого екологічного розвитку області, такого функціонування її 

господарського комплексу, коли забезпечується раціональне та екологічне 

безпечне господарювання. 

Проєкт рішення розроблений відповідно до Порядку за такими 

напрямками: 

− охорона і раціональне використання водних ресурсів; 

− охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів; 

− проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду; 

− інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища, 

в тому числі проведення  наукових досліджень, заходів з екологічної освіти та 

пропаганди. 
 

3. Суть проєкту рішення 
 

Рішення передбачає затвердження Переліку природоохоронних заходів для 

фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища 

Полтавської області у 2022 році. 
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4. Правові аспекти 
 

Повноваження Полтавської обласної ради для прийняття цього рішення 

встановлені нормами:  

− статті 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища»;  

− частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»;  

− Положення про фонд охорони навколишнього природного середовища 

Полтавської області, затверджене рішенням десятої сесії обласної шостого 

скликання від 29.02.2012 (зі змінами); 

− Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з фонду 

охорони навколишнього природного середовища Полтавської області, 

затверджений рішенням тринадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 

14.11.2012 (зі змінами). 
 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 
 

Виконання цього рішення потребуватиме фінансових витрат з фонду 

охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в сумі 

101 323,169 тис. грн.  
 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 
 

Проєкт рішення не потребує погодження з заінтересованими установами. 
 

7. Громадське обговорення 
 

Проєкт рішення не потребує проведення громадського обговорення. 
 

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 цього рішення забезпечить фінансування природоохоронних 

заходів, виконання яких покращить екологічний стан Полтавської області. 

 

 

Тимчасово виконувач обов’язків  

директора Департаменту екології  

та природних ресурсів Полтавської 

обласної державної адміністрації                 Олександр МОНАСТИРСЬКИЙ 


