
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про внесення змін до Переліку природоохоронних заходів 
для фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища 

Полтавської області в 2021 році 
 

 
Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статтею 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища», пунктом 3 Положення про фонд охорони навколишнього природного 
середовища Полтавської області, затвердженого рішенням 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 тринадцятої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від 
14.11.2012 (зі змінами), з метою покращення екологічного стану Полтавської області, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з 
фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області  
в 2021 році, затвердженого рішенням другого пленарного засідання четвертої сесії 
Полтавської обласної ради восьмого скликання від 09 квітня 2021 року № 139, що 
додається на 7 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 державної адміністрації – в частині дотримання вимог пункту 8 Положення 
про фонд охороно навколишнього природного середовища Полтавської області, 
затвердженого рішенням десятої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання 
від 29.02.2012 (зі змінами). 
 
 

ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ  О. БІЛЕНЬКИЙ 



Додаток  

до рішення пленарного засідання 

тридцять четвертої позачерговсесії 

обласної ради восьмого скликання 

06.07.2021 № 
 

 

 

 

 

 

Зміни 

до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з фонду  

охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в 

2021 році, затвердженого рішенням другого пленарного засідання четвертої 

сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання  

від 09 квітня 2021 року № 139 

 

 

1) У колонці «Цільові кошти, тис. грн» позиції «Всього коштів на 

фінансування заходів, спрямованих на розвиток об’єктів охорони 

навколишнього природного середовища, в тому числі:» цифри «58 458,03» 

замінити на «90 384,988»; 

 

2) у колонці «Цільові кошти, тис. грн» позиції «1. Проведення заходів з 

охорони і раціонального використання водних ресурсів:» цифри «36 377,389» 

замінити на «34 427,559»; 

 
3) у колонці «Цільові кошти, тис. грн» позиції «2. Проведення заходів з 

охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів:» цифри 

«1 831,6» замінити на «1 944,172»; 

 

4) у колонці «Цільові кошти, тис. грн» позиції «4. Проведення заходів зі 

збереження природно-заповідного фонду:» цифри «1 655,436» замінити на 

«15 764,202»; 

 

5) у колонці «Цільові кошти, тис. грн» позиції «5. Раціональне 

використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів:» цифри 

«13 075,5» замінити на «29 262,5»; 

 

6) у колонці «Цільові кошти, тис. грн» позиції «6. Інша діяльність у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, в тому числі проведення 

наукових досліджень, заходів з екологічної освіти та пропаганди:» цифри 

«5 464,105» замінити на «8 432,555»; 
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7) позиції 1.1., 1.3., 1.7., 2.3., 2.5., 2.9., 4.4., 4.5., 5.1., 6.8., 6.14., 6.15. та 

6.16. викласти в наступній редакції: 

 

Напрямок/Назва заходу Головний  

розпорядник 

коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

1.1. Департаменту будівництва, 

містобудування і архітектури Полтавської 

обласної державної адміністрації на 

реконструкцію каналізаційного колектору 

від КНС № 1 (вул. Січових Стрільців, 21 «в» 

до КНС № 2 (вул. Саксаганського, 23) в  

м. Пирятин Полтавської області. 

Департамент 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури Полтавської 

обласної державної 

адміністрації  

1 624,729  

1.3. Департаменту будівництва, 

містобудування і архітектури Полтавської 

обласної державної адміністрації на 

будівництво колектора в м. Пирятин 

Полтавської області.  

Департамент 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

2 838,463 

1.7. Пирятинській міській раді Лубенського 

району Полтавської області на розчистку та 

поліпшення екологічного стану р. Удай в 

адміністративних межах Дейманівської 

сільської ради Пирятинського району 

Полтавської області. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

(субвенція бюджету 

Пирятинської міської 

територіальної громади) 

900,0 

2.3. Державному підприємству 

«Миргородське лісове господарство» на 

придбання ранцевих оприскувачів для 

гасіння лісових пожеж (поточні видатки). 

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

30,5 

2.5. Державному підприємству 

«Миргородське лісове господарство» на 

придбання протипожежного обладнання для 

гасіння лісових пожеж. 

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами Полтавської 

обласної державної 

адміністрації  

140,7 

2.9. Державному підприємству 

«Новосанжарське лісове господарство» на 

влаштування протипожежної водойми по 

державному підприємству «Новосанжарське 

лісове господарство» у 2021 році для 

охорони лісу від пожеж. 

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

943,4 
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4.4. Департаменту екології та природних 

ресурсів Полтавської обласної державної 

адміністрації на розроблення проєкту 

організації території регіонального 

ландшафтного парку «Диканський», 

охорони, відтворення та рекреаційного 

використання природних комплексів та 

об'єктів. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

800,0 

4.5. Департаменту екології та природних 

ресурсів Полтавської обласної державної 

адміністрації на розроблення проєкту 

організації території регіонального 

ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні», 

охорони, відтворення та рекреаційного 

використання його природних комплексів та 

об'єктів.  

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

500,0 

5.1. Департаменту будівництва, 

містобудування і архітектури Полтавської 

обласної державної адміністрації на 

придбання машин для збору, 

транспортування та складування побутових 

відходів.  

Департамент 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

12 380,0 

6.8. Грабарівському психоневрологічному 

будинку-інтернату Лубенського району 

Полтавської області на розробку робочого 

проєкту «Реконструкція очисних споруд 

типу «Джерело» Д 50 м3/добу в с. Грабарівка 

Лубенського району Полтавської області». 

Департамент соціального 

захисту населення 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

120,0 

6.14. Департаменту екології та природних 

ресурсів Полтавської обласної державної 

адміністрації на розробку регіональної 

програми охорони довкілля, раціонального 

використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки з 

урахуванням регіональних пріоритетів 

Полтавської області на 2022 – 2027 роки 

(«Довкілля-2027»), в тому числі проведення 

стратегічної екологічної оцінки. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

1 145,0 

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). 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

1 359,755 
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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). 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

616,895 

 

8) доповнити розділ 1 позиціями такого змісту: 
 

1.8. Комунальному підприємству 

Полтавської обласної ради 

«Полтававодоканал» на реконструкцію 

каналізаційного колектору м'ясокомбінату 

по вул. Ковпака та по вул. Курчатова в  

м. Полтаві способом санації та часткової 

перекладки. 3-тя ділянка. Коригування. 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

5 800,0 

1.9. Гадяцькій міській раді Миргородського 

району Полтавської області на 

реконструкцію колектору зливової 

каналізації по вул. Гетьманська в місті Гадяч 

Полтавської області. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

(субвенція бюджету 

Гадяцької міської 

територіальної громади) 

632,2 

1.10. Виконавчому комітету Лубенської 

міської ради Полтавської області на 

придбання технологічного обладнання 

(компресор 34ВФ або еквівалент – 2 штуки) 

для забезпечення роботи каналізаційних 

очисних споруд в м. Лубни Полтавської 

області. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

(субвенція бюджету 

Лубенської міської 

територіальної громади) 

272,5 

 

9) доповнити розділ 2 позицією такого змісту: 
 

2.11. Державному підприємству «Гадяцьке 

лісове господарство» на придбання 

протипожежних плугів ПДП-1,2. 
 

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

112,572 

 

10) доповнити розділ 4 позиціями такого змісту: 
 

4.7. Комунальній установі природно-

заповідного фонду регіональному 

ландшафтному парку «Кременчуцькі плавні» 

Полтавської обласної ради на утримання 

комунальної установи природно-заповідного 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

276,850 
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фонду регіонального ландшафтного парку 

«Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної 

ради. 

4.8. Департаменту екології та природних 

ресурсів Полтавської обласної державної 

адміністрації на розробку проєктів створення 

територій об'єктів природно-заповідного 

фонду (нові території). 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

1 500,0 

4.9. Департаменту екології та природних 

ресурсів Полтавської обласної державної 

адміністрації на розробку проєктів створення 

територій об'єктів природно-заповідного 

фонду (розширення меж існуючих територій 

об'єктів природно-заповідного фонду). 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

1 500,0 

4.10. Департаменту екології та природних 

ресурсів Полтавської обласної державної 

адміністрації на розробку проєктів 

землеустрою щодо організації і встановлення 

меж територій природно-заповідного фонду 

місцевого значення. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

9 832,4 

 

4.11. Комунальному підприємству 

«Обласний заклад з надання психіатричної 

допомоги Полтавської обласної ради» на 

проведення спеціальних заходів (обрізка 

дубів), спрямованих на запобігання 

знищенню ботанічної пам'ятки природи 

місцевого значення «Дубовий гай». 

Департамент охорони 

здоров’я Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

499,516 

4.12. Департаменту екології та природних 

ресурсів Полтавської обласної державної 

адміністрації на розробку регіональної схеми 

формування екологічної мережі Полтавської 

області.  

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

500,0 

 

11) доповнити розділ 5 позиціями такого змісту: 
 

5.2. Департаменту будівництва, 

містобудування і архітектури Полтавської 

обласної державної адміністрації на 

придбання машин для збору, 

транспортування та складування побутових 

відходів у 2021 році.  

Департаменту будівництва, 

містобудування і 

архітектури Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

7 605,0 

5.3. Департаменту екології та природних 

ресурсів Полтавської обласної державної 

адміністрації на проведення робіт із 

забезпечення екологічно безпечного 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

6 065,5 



6 

збирання, перевезення, зберігання, 

оброблення, утилізації, видалення, 

знешкодження і захоронення непридатних 

або заборонених до використання хімічних 

засобів захисту рослин у Полтавській 

області. 

5.4. Управлінню житлово-комунального 

господарства Полтавської обласної 

державної адміністрації на придбання 

контейнерів для твердих побутових відходів. 

Управління житлово-

комунального господарства 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

3 212,0 

 

12) доповнити розділ 6 позиціями такого змісту: 
 

6.19. Управлінню житлово-комунального 

господарства Полтавської обласної 

державної адміністрації на розробку техніко-

економічного обгрунтування будівництва 

сміттєпереробного заводу в Полтавському 

регіоні. 

Управління житлово-

комунального господарства 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

950,0 

6.20. Департаменту екології та природних 

ресурсів Полтавської 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 

державної адміністрації 

1 200,0 

6.21. Управлінню житлово-комунального 

господарства Полтавської обласної 

державної адміністрації на проведення 

стратегічної екологічної оцінки проєкту 

Комплексної програми поводження з 

твердими побутовими відходами у 

Полтавській області на 2022 – 2030 роки. 

Управління житлово-

комунального господарства 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

80,0 

6.22. Комунальній установі природно-

заповідного фонду регіональному 

ландшафтному парку «Диканський» 

Полтавської обласної ради на виготовлення 

проектно-кошторисної документації на 

реконструкцію гідротехнічної споруди 

(протиповеневої дамби) Троянівського 

водосховища на території Диканської 

селищної ради Полтавської області. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

250,0 
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6.23. Регіональному офісу водних ресурсів у 

Полтавській області на коригування 

проектно-кошторисної документації та 

експертиза проекту по об'єкту 

«Берегоукріплювальні заходи на 

Кременчуцькому водосховищі в районі  

с. Мозоліївка Глобинського району. І черга». 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

(субвенція з місцевого 

бюджету державному 

бюджету на виконання 

програм соціально-

економічного розвитку 

регіонів (на 

природоохоронні заходи)) 

241,8 

6.24. Регіональному ландшафтному парку 

«Кагамлицький» на перерахунок 

кошторисної документації для реконструкції 

парку «Воїнів-Інтернаціоналістів» під 

регіональний ландшафтний парк 

«Кагамлицький» в м. Кременчук. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

(субвенція бюджету 

Кременчуцької міської 

територіальної громади) 

120,0 

 

13) доповнити Перелік розділом 7 з позиціями такого змісту: 
 

7. Проведення заходів з охорони атмосферного повітря: 500,0 

7.1. Департаменту екології та природних 

ресурсів Полтавської обласної державної 

адміністрації на здійснення оцінки 

просторового розподілу концентрацій 

забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі та проектування мережі 

спостережень та оцінювання стану 

атмосферного повітря Полтавської зони під 

час запровадження державної системи 

моніторингу навколишнього природного 

середовища. 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

500,0 

 

 

 

 

Тимчасово виконувач обов’язків  

директора Департаменту екології  

та природних ресурсів Полтавської 

обласної державної адміністрації      В. ОЛІЙНИК 

 

 



Порівняльна таблиця 

до проєкту рішення «Про внесення змін до Переліку природоохоронних 

заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього природного 

середовища Полтавської області в 2021 році» 

 
№ 

з/п 

Теперішня редакція Зміни, що пропонуються 

Отримувач 

коштів\назва заходу 

Головний 

розпорядник 

коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

Отримувач 

коштів\назва заходу 

Головний 

розпорядник 

коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

1 Всього коштів на фінансування 

заходів, спрямованих на розвиток 

об’єктів охорони навколишнього 

природного середовища, в тому числі 

58 458,03 Всього коштів на фінансування 

заходів, спрямованих на розвиток 

об’єктів охорони навколишнього 

природного середовища, в тому числі 

90 384,988 

2. 1.Проведення заходів з охорони і 

раціонального використання водних 

ресурсів: 

36 377,389 1.Проведення заходів з охорони і 

раціонального використання водних 

ресурсів: 

34 427,559 

3. 1.1. Виконавчому 

комітету Пирятинської 

міської ради 

Лубенського району 

Полтавської області на 

реконструкцію 

каналізаційного 

колектору від КНС 

№ 1 (вул. Січових 

Стрільців, 21 «в» до 

КНС № 2 (вул. 

Саксаганського, 23) в 

м. Пирятин 

Полтавської області. 

Департамент 

будівництва, 

містобудуван

ня і 

архітектури 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації  

1 324,0 1.1. Департаменту 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

на реконструкцію 

каналізаційного 

колектору від КНС 

№ 1 (вул. Січових 

Стрільців, 21 «в» до 

КНС № 2 (вул. 

Саксаганського, 23) в 

м. Пирятин 

Полтавської області. 

Департамент 

будівництва, 

містобудуван

ня і 

архітектури 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації  

1 624,729 

 

4. 1.3. Департаменту 

агропромислового 

розвитку Полтавської 

обласної державної 

адміністрації на 

паспортизацію водних 

об'єктів, розташованих 

на території 

Полтавської області у 

2021 році. 

Департамент 

агропромисло

вого розвитку 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

6 565,1 1.3. Департаменту 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

на будівництво 

колектора  в м. 

Пирятин Полтавської 

області.  

Департамент 

будівництва, 

містобудуван

ня і 

архітектури 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

2 838,463 

5. 1.7. Департаменту 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

на будівництво 

каналізаційної насосної 

станції по вул. 

Маршала Бірюзова в  

м. Полтава. 

Коригування. 

Департамент 

будівництва, 

містобудуван

ня і 

архітектури 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

6 128,622 1.7. Пирятинській 

міській раді 

Лубенського району 

Полтавської області на 

розчистку та 

поліпшення 

екологічного стану р. 

Удай в 

адміністративних 

межах Дейманівської 

сільської ради 

Пирятинського району 

Полтавської області 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

(субвенція 

бюджету 

міста 

Пирятин) 

900,0 

6.    1.8. Комунальному 

підприємству 

Полтавської обласної 

ради 

«Полтававодоканал» на 

реконструкцію 

каналізаційного 

колектору 

м'ясокомбінату по  

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

обласної 

державної 

адміністрації 

5 800,0 



№ 

з/п 

Теперішня редакція Зміни, що пропонуються 

Отримувач 

коштів\назва заходу 

Головний 

розпорядник 

коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

Отримувач 

коштів\назва заходу 

Головний 

розпорядник 

коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

вул. Ковпака та по  

вул. Курчатова в  

м. Полтаві способом 

санації та часткової 

перекладки. 3-тя 

ділянка. Коригування 

7.    1.9. Гадяцькій міській 

раді Миргородського 

району Полтавської 

області на 

реконструкцію 

колектору зливової 

каналізації по  

вул. Гетьманська в 

місті Гадяч 

Полтавської області 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

(субвенція 

бюджету 

міста Гадяч) 

632,2 

    1.10. Виконавчому 

комітету Лубенської 

міської ради 

Полтавської області на 

придбання 

технологічного 

обладнання (компресор 

34ВФ або еквівалент – 

2 штуки) для 

забезпечення роботи 

каналізаційних очисних 

споруд в  

м. Лубни Полтавської 

області. 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

(субвенція 

бюджету 

Лубенської 

міської 

територіальн

ої громади) 

272,5 

8. 2.Проведення заходів з охорони і 

раціонального використання 

природних рослинних ресурсів 

1 831,6 2.Проведення заходів з охорони і 

раціонального використання 

природних рослинних ресурсів 

1 944,172 

9. 2.3. Державному 

підприємству 

«Миргородське лісове 

господарство» на 

придбання ранцевих 

оприскувачів для 

гасіння лісових пожеж 

(капітальні видатки). 

Департамент 

з питань 

оборонної 

роботи, 

цивільного 

захисту та 

взаємодії з 

правоохорон

ними 

органами 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

30,5 2.3. Державному 

підприємству 

«Миргородське лісове 

господарство» на 

придбання ранцевих 

оприскувачів для 

гасіння лісових пожеж 

(поточні видатки). 

Департамент 

з питань 

оборонної 

роботи, 

цивільного 

захисту та 

взаємодії з 

правоохорон

ними 

органами 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

30,5 

10. 2.5. Державному 

підприємству 

«Миргородське лісове 

господарство» на 

створення єдиного 

наглядового центру за 

лісовими пожежами. 

Департамент 

з питань 

оборонної 

роботи, 

цивільного 

захисту та 

взаємодії з 

правоохорон

ними 

органами 

Полтавської 

обласної 

державної 

140,7 2.5. Державному 

підприємству 

«Миргородське лісове 

господарство» на 

придбання 

протипожежного 

обладнання для гасіння 

лісових пожеж. 

 

Департамент 

з питань 

оборонної 

роботи, 

цивільного 

захисту та 

взаємодії з 

правоохорон

ними 

органами 

Полтавської 

обласної 

державної 

140,7 



№ 

з/п 

Теперішня редакція Зміни, що пропонуються 

Отримувач 

коштів\назва заходу 

Головний 

розпорядник 

коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

Отримувач 

коштів\назва заходу 

Головний 

розпорядник 

коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

адміністрації  адміністрації  

11. 2.9. Державному 

підприємству 

«Новосанжарське 

лісове господарство» 

на влаштування 

протипожежної 

водойми в кв. № 112 

Новосанжарського 

лісництва державного 

підприємства 

«Новосанжарський 

лісгосп» Полтавської 

області. 

Департамент 

з питань 

оборонної 

роботи, 

цивільного 

захисту та 

взаємодії з 

правоохорон

ними 

органами 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

943,4 2.9. Державному 

підприємству 

«Новосанжарське 

лісове господарство» 

на влаштування 

протипожежної 

водойми по 

державному 

підприємству 

«Новосанжарське 

лісове господарство» у 

2021 році для охорони 

лісу від пожеж. 

Департамент 

з питань 

оборонної 

роботи, 

цивільного 

захисту та 

взаємодії з 

правоохорон

ними 

органами 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

943,4 

12.    2.11. Державному 

підприємству 

«Гадяцьке лісове 

господарство» на 

придбання 

протипожежних плугів 

ПДП-1,2. 

 

Департамент 

з питань 

оборонної 

роботи, 

цивільного 

захисту та 

взаємодії з 

правоохорон

ними 

органами 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

112,572 

13. 4. Проведення заходів зі збереження 

природно-заповідного фонду: 

 

1 655,436 4. Проведення заходів зі збереження 

природно-заповідного фонду: 

15 764,202 

14. 4.4. Комунальній 

установі природно-

заповідного фонду 

регіональному 

ландшафтному парку 

«Диканський» 

Полтавської обласної 

ради на розроблення 

проекту організації 

регіонального 

ландшафтного парку 

«Диканський», 

охорони, відтворення 

та рекреаційного 

використання 

природних комплексів 

та об'єктів. 

 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

800,0 4.4. Департаменту 

екології та природних 

ресурсів Полтавської 

обласної державної 

адміністрації на 

розроблення проєкту 

організації території 

регіонального 

ландшафтного парку 

«Диканський», 

охорони, відтворення 

та рекреаційного 

використання 

природних комплексів 

та об'єктів. 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

800,0 

15. 4.5. Комунальній 

установі природно-

заповідного фонду 

регіональному 

ландшафтному парку 

«Кременчуцькі плавні» 

Полтавської обласної 

ради на проєкт 

організації території 

регіонального 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

500,0 4.5. Департаменту 

екології та природних 

ресурсів Полтавської 

обласної державної 

адміністрації на 

розроблення проєкту 

організації території 

регіонального 

ландшафтного парку 

«Кременчуцькі плавні», 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

500,0 



№ 

з/п 

Теперішня редакція Зміни, що пропонуються 

Отримувач 

коштів\назва заходу 

Головний 

розпорядник 

коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

Отримувач 

коштів\назва заходу 

Головний 

розпорядник 

коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

ландшафтного парку 

«Кременчуцькі плавні», 

охорони, відтворення 

та рекреаційного 

використання його 

природних комплексів 

та об'єктів.  

охорони, відтворення 

та рекреаційного 

використання його 

природних комплексів 

та об'єктів.  

16.    4.7. Комунальній 

установі природно-

заповідного фонду 

регіональному 

ландшафтному парку 

«Кременчуцькі плавні» 

Полтавської обласної 

ради на утримання 

комунальної установи 

природно-заповідного 

фонду регіонального 

ландшафтного парку 

«Кременчуцькі плавні» 

Полтавської обласної 

ради. 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

276,850 

 

17.    4.8. Департаменту 

екології та природних 

ресурсів Полтавської 

обласної державної 

адміністрації на 

розробку проєктів 

створення територій 

об'єктів природно-

заповідного фонду 

(нові території). 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

1 500,0 

18.    4.9. Департаменту 

екології та природних 

ресурсів Полтавської 

обласної державної 

адміністрації на 

розробку проєктів 

створення територій 

об'єктів природно-

заповідного фонду 

(розширення меж 

існуючих територій 

об'єктів природно-

заповідного фонду) 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

1 500,0 

19.    4.10. Департаменту 

екології та природних 

ресурсів Полтавської 

обласної державної 

адміністрації на 

розробку проєктів 

землеустрою щодо 

організації і 

встановлення меж 

територій природно-

заповідного фонду 

місцевого значення. 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

9 832,4 

 

20.    4.11. Комунальному 

підприємству 

«Обласний заклад з 

надання психіатричної 

Департамент 

охорони 

здоров’я 

Полтавської 

499,516 



№ 

з/п 

Теперішня редакція Зміни, що пропонуються 

Отримувач 

коштів\назва заходу 

Головний 

розпорядник 

коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

Отримувач 

коштів\назва заходу 

Головний 

розпорядник 

коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

допомоги Полтавської 

обласної ради» на 

проведення 

спеціальних заходів 

(обрізка дубів), 

спрямованих на 

запобігання знищенню 

ботанічної пам'ятки 

природи місцевого 

значення «Дубовий 

гай». 

обласної 

державної 

адміністрації 

21.    4.12. Департаменту 

екології та природних 

ресурсів Полтавської 

обласної державної 

адміністрації на 

розробку регіональної 

схеми формування 

екологічної мережі 

Полтавської області.  

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

500,0 

22. 5. Раціональне використання і 

зберігання відходів виробництва і 

побутових відходів 

13 075,5 5. Раціональне використання і 

зберігання відходів виробництва і 

побутових відходів 

29 262,5 

23. 5.1. Департаменту 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

на придбання машин 

для збору, 

транспортування та 

складування побутових 

відходів.  

Департамент 

будівництва, 

містобудуван

ня і 

архітектури 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

13 075,5 5.1. Департаменту 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

на придбання машин 

для збору, 

транспортування та 

складування побутових 

відходів.  

Департамент 

будівництва, 

містобудуван

ня і 

архітектури 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

12 380,0 

24.    5.2. Департаменту 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

на придбання машин 

для збору, 

транспортування та 

складування побутових 

відходів у 2021 році.  

Департамент

у 

будівництва, 

містобудуван

ня і 

архітектури 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

7 605,0 

25.    5.3. Департаменту 

екології та природних 

ресурсів Полтавської 

обласної державної 

адміністрації на 

проведення робіт із 

забезпечення 

екологічно безпечного 

збирання, перевезення, 

зберігання, оброблення, 

утилізації, видалення, 

знешкодження і 

захоронення 

непридатних або 

заборонених до 

використання хімічних 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

6 065,5 



№ 

з/п 

Теперішня редакція Зміни, що пропонуються 

Отримувач 

коштів\назва заходу 

Головний 

розпорядник 

коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

Отримувач 

коштів\назва заходу 

Головний 

розпорядник 

коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

засобів захисту рослин 

у Полтавській області. 

26.    5.4. Управлінню 

житлово-комунального 

господарства 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

на придбання 

контейнерів для 

твердих побутових 

відходів 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

3 212,0 

27. 6. Інша діяльність у сфері охорони 

навколишнього природного 

середовища , в тому числі проведення 

наукових досліджень, заходів з 

екологічної освіти та пропаганди: 

5 464,105 6. Інша діяльність у сфері охорони 

навколишнього природного 

середовища , в тому числі проведення 

наукових досліджень, заходів з 

екологічної освіти та пропаганди: 

8 432,555 

28. 6.8. Грабарівському 

психоневрологічному 

будинку-інтернату 

Лубенського району 

Полтавської області на 

розробку робочого 

проєкту 

«Реконструкція 

очисних споруд типу 

«Джерело» Д 50 

м3/добу в с. Грабарівка 

Лубенського району 

Полтавської області». 

Департамент 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

120,0 6.8. Грабарівському 

психоневрологічному 

будинку-інтернату 

Лубенського району 

Полтавської області на 

розробку робочого 

проєкту 

«Реконструкція 

очисних споруд типу 

«Джерело» Д 50 

м3/добу в с. Грабарівка 

Лубенського району 

Полтавської області». 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

120,0 

29. 6.14. Департаменту 

екології та природних 

ресурсів Полтавської 

обласної державної 

адміністрації на 

розробку регіональної 

програми охорони 

довкілля, 

раціонального 

використання 

природних ресурсів та 

забезпечення 

екологічної безпеки з 

урахуванням 

регіональних 

пріоритетів 

Полтавської області на  

2022 - 2027 роки 

(«Довкілля-2027»). 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

995,0 6.14. Департаменту 

екології та природних 

ресурсів Полтавської 

обласної державної 

адміністрації на 

розробку регіональної 

програми охорони 

довкілля, 

раціонального 

використання 

природних ресурсів та 

забезпечення 

екологічної безпеки з 

урахуванням 

регіональних 

пріоритетів 

Полтавської області на  

2022 - 2027 роки 

(«Довкілля-2027»), в 

т.ч. проведення 

стратегічної 

екологічної оцінки. 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

1 145,0 

30. 6.15. Полтавській 

обласній раді на 

створення умов для 

фінансування в 2021 

році проєктів-

переможців конкурсу 

екологічних 

громадських ініціатив в 

рамках обласної 

програми «Екологічні 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

1 000,0 6.15. Полтавській 

обласній раді на 

створення умов для 

фінансування в 2021 

році проєктів-

переможців конкурсу 

екологічних 

громадських ініціатив в 

рамках обласної 

програми «Екологічні 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

1 359,755 



№ 

з/п 

Теперішня редакція Зміни, що пропонуються 

Отримувач 

коштів\назва заходу 

Головний 

розпорядник 

коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

Отримувач 

коштів\назва заходу 

Головний 

розпорядник 

коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

ініціативи Полтавської 

області на 2019-2021 

роки» (капітальні 

видатки). 

ініціативи Полтавської 

області на 2019-2021 

роки» (капітальні 

видатки). 

31. 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). 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

1 000,0 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). 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

616,895 

32.    6.19. Управлінню 

житлово-комунального 

господарства 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

на розробку техніко-

економічного 

обгрунтування 

будівництва 

сміттєпереробного 

заводу в Полтавському 

регіоні. 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

950,0 

33.    6.20. Департаменту 

екології та природних 

ресурсів Полтавської 

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 

державної 

адміністрації 

1 200,0 

34.    6.21. Управлінню 

житлово-комунального 

господарства 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

на проведення 

стратегічної 

екологічної оцінки  

проєкту Комплексної 

програми поводження з 

твердими побутовими 

відходами у 

Полтавській області на 

2022 – 2030 роки. 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

80,0 

35.    6.22. Комунальній 

установі природно-

заповідного фонду 

регіональному 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

250,0 



№ 

з/п 

Теперішня редакція Зміни, що пропонуються 

Отримувач 

коштів\назва заходу 

Головний 

розпорядник 

коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

Отримувач 

коштів\назва заходу 

Головний 

розпорядник 

коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

ландшафтному парку 

«Диканський» 

Полтавської обласної 

ради на виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації на 

реконструкцію 

гідротехнічної споруди 

(протиповеневої дамби) 

Троянівського 

водосховища на 

території Диканської 

селищної ради 

Полтавської області. 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

36.    6.23. Регіональному 

офісу водних ресурсів у 

Полтавській області на 

коригування проектно-

кошторисної 

документації та 

експертиза проекту по 

об'єкту 

«Берегоукріплювальні 

заходи на 

Кременчуцькому 

водосховищі в районі  

с. Мозоліївка 

Глобинського району.  

І черга». 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

(субвенція з 

місцевого 

бюджету 

державному 

бюджету на 

виконання 

програм 

соціально-

економічного 

розвитку 

регіонів (на 

природоохор

онні заходи)) 

241,8 

    6.24. Регіональному 

ландшафтному парку 

«Кагамлицький» на 

перерахунок 

кошторисної 

документації для 

реконструкції парку 

«Воїнів - 

Інтернаціоналістів» під 

регіональний 

ландшафтний парк 

«Кагамлицький» в  

м. Кременчук. 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

(субвенція 

бюджету 

Кременчуцьк

ої міської 

територіальн

ої громади) 

120,0 

37.    7. Заходи з охорони атмосферного 

повітря: 

500,0 

38.    7.1. Департаменту 

екології та природних 

ресурсів Полтавської 

обласної державної 

адміністрації на 

здійснення оцінки 

просторового 

розподілу концентрацій 

забруднюючих речовин 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

500,0 



№ 

з/п 

Теперішня редакція Зміни, що пропонуються 

Отримувач 

коштів\назва заходу 

Головний 

розпорядник 

коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

Отримувач 

коштів\назва заходу 

Головний 

розпорядник 

коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

в атмосферному повітрі 

та проектування мережі 

спостережень та 

оцінювання стану 

атмосферного повітря 

Полтавської зони під 

час запровадження 

державної системи 

моніторингу 

навколишнього 

природного 

середовища. 

 

 

 

 

Тимчасово виконувач обов’язків  

директора Департаменту екології  

та природних ресурсів Полтавської 

обласної державної адміністрації      В. ОЛІЙНИК 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про внесення змін до Переліку природоохоронних 

заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього природного 

середовища Полтавської області в 2021 році» 

 

 

Розробник проєкту рішення: Департамент екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної державної адміністрації. Проєкт рішення є актом 

індивідуальної дії. 

 

Мета: покращення екологічного стану Полтавської області. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Підставою розроблення доопрацьованого проєкту рішення про внесення 

змін до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони 

навколишнього природного середовища Полтавської області в 2021 році (далі – 

проєкт рішення) є рекомендації постійної комісії обласної ради з питань 

екології та раціонального природокористування від 30.06.2021 та листи-

звернення від заявників про необхідність внесення змін. 

 

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. 

Зміни до проєкту рішення розроблені відповідно до Порядку планування 

та фінансування природоохоронних заходів з фонду охорони навколишнього 

природного середовища Полтавської області, затвердженого рішенням 

тринадцятої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від 14.11.2012 

(зі змінами), та відповідно з листами зверненнями від заявників про 

необхідність внесення змін, та рекомендацій постійної комісії Полтавської 

обласної ради з питань екології та раціонального природокористування від 

30.06.2021.  

Проєкт рішення передбачає внесення змін до таких розділів Переліку 

природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього 

природного середовища Полтавської області: 

− проведення заходів з охорони і раціонального використання водних 

ресурсів; 

− проведення заходів з охорони і раціонального використання природних 

рослинних ресурсів; 

− проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду; 

− раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових 

відходів; 
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− інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища, в 

тому числі проведення  наукових досліджень, заходів з екологічної освіти та 

пропаганди 

− проведення заходів з охорони атмосферного повітря. 
 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєктом рішення пропонується внести зміни до Переліку 

природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього 

природного середовища Полтавської області у 2021 році з урахуванням 

рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань екології та 

раціонального природокористування від 30.06.2021. 

 

4. Правові аспекти 

 

Повноваження Полтавської обласної ради для прийняття цього рішення 

встановлені нормами:  

− стаття 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища»;  

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

Україні»;  

− Положення про фонд охорони навколишнього природного середовища 

Полтавської області, затверджене рішенням десятої сесії Полтавської обласної 

ради шостого скликання від 29.02.2012 (зі змінами); 

− Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з 

фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області, 

затверджений рішенням тринадцятої сесії Полтавської обласної ради шостого 

скликання від 14.11.2012 (зі змінами).    

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Прийняття виконання цього рішення потребуватиме фінансових витрат з 

фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в 

сумі 31 926,958 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. 
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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 

 

Виконання 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     В. ОЛІЙНИК 

 


