
 

 

                                              

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 23 грудня 2021 року з питання № 1 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження обласної програми 

"Екологічні ініціативи Полтавської області на 2022 – 2024 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 затвердження обласної 

програми "Екологічні ініціативи Полтавської області на 2022 – 2024 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 23 грудня 2021 року з питання № 2 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми розвитку 

туризму і курортів у Полтавській області на 2021 – 2025 роки» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію І. Удовиченко, директора Департаменту культури і 

туризму Полтавської обласної державної адміністрації, взяти до відома. 

 

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

Програми розвитку туризму і курортів у Полтавській області на 

2021 – 2025 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 23 грудня 2021 року з питання № 3 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми 

фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду Полтавської 

обласної ради на 2019 – 2023 роки» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію В. Олійника, тимчасово виконувача обов’язків директора 

Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної 

адміністрації, взяти до відома. 

 

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

Програми фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду 

Полтавської обласної ради на 2019 – 2023 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 23 грудня 2021 року з питання № 4 порядку денного 

 

Про звернення регіонального ландшафтного парку «Гадяцький» щодо 

подальшого функціонування природоохоронної установи  

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Звернутися до засновників установ природно-заповідного фонду, що 

фінансуються з місцевих бюджетів, та які мають спеціальні адміністрації щодо 

надання інформації про стан фінансування, плани подальшого розвитку цих 

установ та збереження природних територій. 

 

2. Доручити Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської 

обласної державної адміністрації надати інформацію щодо загального стану 

об’єктів природно-заповідного фонду 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 23 грудня 2021 року з питання № 5 порядку денного 

 

Про вжиті заходи щодо розроблення та затвердження проєктів щодо 

встановлення меж об’єктів природно-заповідного фонду та винесення їх в 

натуру 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

Інформацію В. Олійника, тимчасово виконувача обов’язків директора 

Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної 

адміністрації, взяти до відома. 

 

 

 

Голова комісії Є. КОРФ 

 



 

 

                                              

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 23 грудня 2021 року з питання № 6 порядку денного 

 

Про використання коштів обласного та місцевих бюджетів, що надходять у 

порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

Інформацію С. Фролова, директора Департаменту агропромислового 

розвитку Полтавської обласної державної адміністрації, 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 23 грудня 2021 року з питання № 7 порядку денного 

 

Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань екології та 

раціонального природокористування на 2022 рік 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести до проєкту плану роботи постійної комісії обласної ради з 

питань екології та раціонального природокористування на 2022 рік наступні 

зміни: 

− питання «Про стан ведення мисливських господарств (підприємств) 

області усіх форм власності та перевірку їхньої діяльності в 2021 році» 

розглянути в І кварталі 2022 року; 

− протягом 2022 року здійснювати моніторинг показників ведення 

мисливського господарства та дотримання мисливськими господарствами 

(підприємствами) області усіх форм власності законодавства в галузі 

мисливського господарства і полювання; 

− у І кварталі 2022 року розглянути питання «Про звіт роботи керівника 

Державної екологічної інспекції Центрального округу»; 

− у І кварталі 2022 року провести виїзне засідання постійної комісії 

обласної ради з питань екології та раціонального природокористування на 

території регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» з метою 

вивчення питань діяльності природоохоронної установи; 

− у ІІ кварталі 2022 року провести виїзне засідання постійної комісії 

обласної ради з питань екології та раціонального природокористування на 

території комунальної установи «Рекреаційний центр "Криворудський" 

Полтавської обласної ради» з метою ознайомлення з його діяльністю; 

− у ІІ кварталі 2022 року провести виїзне засідання постійної комісії 

обласної ради з питань екології та раціонального природокористування в 

м. Кременчук та м. Горішні Плавні Полтавської області з метою вирішення 

екологічних проблем; 

− у ІІІ кварталі 2022 року провести виїзне засідання постійної комісії 

обласної ради з питань екології та раціонального природокористування на 

 



2 

території регіонального ландшафтного парку «Гадяцький» з метою вивчення 

питань діяльності природоохоронної установи; 

− у ІІІ кварталі 2022 року провести виїзне засідання постійної комісії 

обласної ради з питань екології та раціонального природокористування на 

березі річки Удай на території Дейманівської сільської ради Полтавської 

області з метою проведення контролю за використанням коштів фонду охорони 

навколишнього природного середовища Полтавської області. 

 

2. Затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з питань 

екології та раціонального природокористування на 2022 рік із запропонованими 

змінами. 

 

 

 

Голова комісії Є. КОРФ 


