
 

 

                                              

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 11 жовтня 2021 року з питання № 1 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про додаткове надання ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МИСЛИВСЬКО-РИБАЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО "УДАЙ"» у користування мисливських угідь 
на території Пирятинської міської територіальної громади 

Лубенського району Полтавської області» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію Ю. Рогожинського, начальника відділу лісового та 

мисливського господарства Полтавського обласного управління лісового та 

мисливського господарства, взяти до відома. 

 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про додаткове надання 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МИСЛИВСЬКО-

РИБАЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "УДАЙ"» у користування мисливських угідь 

на території Пирятинської міської територіальної громади Лубенського району 

Полтавської області». 

 

 

 

Голова комісії Є. 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 11 жовтня 2021 року з питання № 2 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до обласної програми 

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

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію О. Дроботенко, начальника відділу інвестиційної 

діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату обласної ради, 

взяти до відома. 

 

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

обласної програми "Екологічні ініціативи Полтавської області на 

2019 – 2021 роки"». 

 

 

 

Голова комісії Є. 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 11 жовтня 2021 року з питання № 3 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів Полтавської 

обласної ради до Ради національної безпеки і оборони України, Верховної Ради 

України щодо недопущення переростання екологічної катастрофи в 

екологічний колапс» 
 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів 

Полтавської обласної ради до Ради національної безпеки і оборони України, 

Верховної Ради України щодо недопущення переростання екологічної 

катастрофи в екологічний колапс». 

 

 

 

Голова комісії Є. 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 11 жовтня 2021 року з питання № 4 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Переліку 

природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього 

природного середовища Полтавської області в 2021 році» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію С. Байдан, головного спеціаліста відділу бухгалтерського 

обліку, економіки природокористування, управління персоналом та правового 

забезпечення департаменту екології та природних ресурсів Полтавської 

обласної державної адміністрації, взяти до відома. 

 

2. Позиції: всього, розділ 6, пункти 6.17., 6.18. та 6.24. викласти в 

наступній редакції: 

Напрямок/Назва заходу Цільові 

кошти, 

тис. грн 

Всього коштів на фінансування заходів, спрямованих на 

розвиток об`єктів охорони навколишнього природного 

середовища, в тому числі: 

102 723,324 

6. Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, в тому числі проведення наукових досліджень, 

заходів з екологічної освіти та пропаганди: 

7 783,355 

6.15. Полтавській обласній раді на створення умов для 

фінансування в 2021 році проєктів-переможців конкурсу 

екологічних громадських ініціатив в рамках обласної програми 

«Екологічні ініціативи Полтавської області на 2019 – 2021 роки» 

(капітальні видатки). 

1 294,08 

6.16. Полтавській обласній раді на створення умов для 

фінансування в 2021 році проєктів-переможців конкурсу 

екологічних громадських ініціатив в рамках обласної програми 

«Екологічні ініціативи Полтавської області на 2019 – 2021 роки» 

(поточні видатки). 

683,370 
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6.24. Кременчуцькому виробничому підприємству «Кременчуцьке 

міське управління капітального будівництва» на виконання 

передпроєктних вишукувань та розробку нової проєктної 

документації «Реконструкція господарської зони та зони 

стаціонарної реакції регіонального ландшафтного парку 

"Кагамлицький" в м. Кременчук». 

120,00 

 

3. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації внести на 

розгляд пленарного засідання чергової сесії Полтавської обласної ради 

восьмого скликання доопрацьований проєкт рішення «Про внесення змін до 

Переліку природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони 

навколишнього природного середовища Полтавської області в 2021 році» з 

урахуванням запропонованих змін. 

 

4. Підтримати проєкт рішення «Про внесення змін до Переліку 

природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього 

природного середовища Полтавської області в 2021 році» з урахуванням 

запропонованих змін. 

 

 

 

Голова комісії Є. 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 11 жовтня 2021 року з питання № 5 порядку денного 

 

Про звіт роботи керівника Державної екологічної інспекції Центрального 

округу. 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

Інформацію Є. Мартосенка, начальника Державної екологічної інспекції 

Центрального округу, взяти до відома. 

 

 

 

Голова комісії Є. 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 11 жовтня 2021 року з питання № 6 порядку денного 

 

Про заходи щодо запобігання та протидії масовим лісовим пожежам на 

територіях та об’єктах природно-заповідного фонду 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію Ю. Рогожинського, начальника відділу лісового та 

мисливського господарства Полтавського обласного управління лісового та 

мисливського господарства, взяти до відома. 

 

2. Рекомендувати Кобеляцькій міській раді Полтавського району 

Полтавської області та регіональному ландшафтному парку 

«Нижньоворсклянський» терміново провести засідання науково-технічної ради 

регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський», на якому 

розглянути протипожежний стан заповідної зони парку, до складу якої 

включено 2 294 га хвойних лісів, розташованих на островах Вишняки, Ново-

Орлицькі Кучугури та Крамареве та прийняти рішення про проведення робіт, 

спрямованих на охорону природних комплексів та створення умов для 

здійснення протипожежних заходів. 

 

3. Рекомендувати Департаменту екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної державної адміністрації спільно з регіональним 

ландшафтним парком «Нижньоворсклянський» та Полтавським обласним 

управлінням лісового та мисливського господарства розробити та провести 

заходи, спрямовані на запобігання виникненню та розповсюдженню лісових 

пожеж на островах та інших вразливих у пожежному відношенні територіях 

природно-заповідного фонду. 

 

 

 

Голова комісії Є. КОРФ 

 



 

 

                                              

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

 

Постійна комісія з питань екології та раціонального природокористування 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 11 жовтня 2021 року з питання № 7 порядку денного 

 

Про звернення депутата Київської районної у м. Полтаві ради Полтавської 

області Д. Діхтярьова щодо діяльності товариства з обмеженою 

відповідальністю «ПВО ПЛЮС» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Надіслати звернення депутата Київської районної у м. Полтаві ради 

Полтавської області Д. Діхтярьова до Головного управління Національної 

поліції в Полтавській області та Полтавської обласної прокуратури. 

 

2. Виконавчому апарату обласної ради вивчити питання створення 

робочої групи, до складу якої включити представників Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській області, Державної екологічної 

інспекції Центрального округу, Управління Держпраці у Полтавській області, 

Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, Головного 

управління ДСНС України у Полтавській області та інших. 

 

 

 

Голова комісії Є. КОРФ 

 



 

 

                                              

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

 

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

 

від 11 жовтня 2021 року з питання № 8 порядку денного 

 

Про розгляд інформації щодо проєкту Положення про фонд охорони 

навколишнього природного середовища Полтавської області та проєкту 

Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з фонду 

охорони навколишнього природного середовища Полтавської області 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію С. Байдан, головного спеціаліста відділу бухгалтерського 

обліку, економіки природокористування, управління персоналом та правового 

забезпечення департаменту екології та природних ресурсів Полтавської 

обласної державної адміністрації, взяти до відома. 

 

2. Рекомендувати Департаменту екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної державної адміністрації: 

− пункт 3.5. Порядку планування та фінансування природоохоронних 

заходів з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської 

області викласти в наступній редакції «3.5. Департамент формує Інформаційну 

таблицю на основі систематизованих Запитів, які надійшли до Департаменту, з 

детальною інформацією про кожен Захід (кошторисна вартість, стан готовності, 

запропонована сума для фінансування з Фонду та з інших джерел тощо) і подає 

інформаційну таблицю Полтавській обласній державній адміністрації та 

постійній комісії обласної ради з питань екології та раціонального 

природокористування на розгляд. 

На підставі пропозицій Полтавської обласної державної адміністрації 

Департамент формує проект Переліку за напрямками використання коштів 

Фонду згідно з Переліком, затвердженим ПКМУ № 1147 та визначає в проєкті 

Переліку головних розпорядників коштів. 

Постійна комісія обласної ради з питань екології та раціонального 

природокористування на підставі поданого проєкту Переліку та інформаційної 

таблиці на основі систематизованих Запитів, виходячи з визначених обсягів 

видатків здійснює розгляд природоохоронних заходів та вносить свої 

 



2 

пропозиції щодо включення або виключення природоохоронних заходів з 

Переліку та пооб’єктних сум їх фінансування. 

Остаточний проєкт Переліку Полтавська обласна державна адміністрація 

за поданням Департаменту подає на розгляд постійній комісії Полтавської 

обласної ради з питань екології та раціонального природокористування для 

розгляду і погодження з подальшим затвердженням на черговій сесії 

Полтавської обласної ради.». 

− повторно внести на розгляд постійної комісії обласної ради з питань 

екології та раціонального природокористування проєкт Положення про фонд 

охорони навколишнього природного середовища Полтавської області та проєкт 

Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з фонду 

охорони навколишнього природного середовища Полтавської області. 

 

 

 

Голова комісії Є. КОРФ 



 

 

                                              

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

 

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

 

від 11 жовтня 2021 року з питання № 9 порядку денного 

 

Про стан виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань 

екології та раціонального природокористування від 17 червня 2021 року з 

питання № 2 порядку денного щодо діяльності Кременчуцького 

госпрозрахункового мисливсько-рибальського підприємства Полтавської 

обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

Рекомендувати Полтавській обласній організації Українського товариства 

мисливців і рибалок надати: 

− інформацію щодо діяльності Кременчуцького госпрозрахункового 

мисливсько-рибальського підприємства Полтавської обласної організації 

Українського товариства мисливців і рибалок; 

− план заходів, розроблений Кременчуцьким госпрозрахунковим 

мисливсько-рибальським підприємством Полтавської обласної організації 

Українського товариства мисливців і рибалок, спрямованих на відтворення 

фауни Кременчуцького району Полтавської області.  

 

 

 

Голова комісії Є. 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 11 жовтня 2021 року з питання № 10 порядку денного 

 

Про стан виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань 

екології та раціонального природокористування від 17 червня 2021 року з 

пункту 2 питання № 1 порядку денного щодо коригування проєктно-

кошторисної документації та експертиза проекту по об'єкту 

«Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі 

с. Мозоліївка Глобинського району. І черга» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

Інформацію І. Таран, тимчасово виконувача обов’язків начальника 

Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області, взяти до відома. 

 

 

 

Голова комісії Є. 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 11 жовтня 2021 року з питання № 11 порядку денного 

 

Про інституційне забезпечення контролю екологічного стану ґрунтів в 

Україні: проблеми, шляхи вирішення 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

Інформацію І. Куліш, старшого наукового співробітника відділу 

регіональної екологічної політики та природокористування державної установи 

«Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної 

академії наук України», взяти до відома. 

 

 

 

Голова комісії Є. КОРФ 

 


