
 

 

                                              

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 18 лютого 2022 року з питання № 1 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання регіональної цільової 

Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів 

та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів 

Полтавської області на 2017-2021 роки (″Довкілля-2021″)» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту 

екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації 

Олійника В.П. взяти до відома. 

 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про виконання 

регіональної цільової Програми охорони довкілля, раціонального використання 

природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням 

регіональних пріоритетів Полтавської області на 2017-2021 роки (″Довкілля-

2021″)». 

 

 

 

Голова комісії Євген 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 18 лютого 2022 року з питання № 2 порядку денного 

 

Про попередній розгляд проєкту рішення обласної ради «Про Регіональну 

програму охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів 

та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів 

Полтавської області на 2022 – 2027 роки (″Довкілля – 2027″)» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту 

екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації 

Олійника В.П. взяти до відома. 

 

2. Рекомендувати Департаменту екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної державної адміністрації доопрацювати проєкт рішення 

«Про Регіональну програму охорони довкілля, раціонального використання 

природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням 

регіональних пріоритетів Полтавської області на 2022 – 2027 роки (″Довкілля – 

2027″)». 

 

 

 

Голова комісії Євген 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 18 лютого 2022 року з питання № 3 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про зміну найменування юридичної особи 

Комунальна установа ″Рекреаційний центр Криворудський″ Полтавської 

обласної ради» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту 

екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації 

Олійника В.П. взяти до відома. 

 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про зміну найменування 

юридичної особи Комунальна установа ″Рекреаційний центр Криворудський″ 

Полтавської обласної ради». 

 

 

 

Голова комісії Євген 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 18 лютого 2022 року з питання № 4 порядку денного 

 

Про звіти розпорядників коштів щодо використання коштів фонду охорони 

навколишнього природного середовища Полтавської області у 2021 році 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

Інформацію тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту 

екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації 

Олійника В.П. та головних розпорядників коштів фонду охорони 

навколишнього природного середовища Полтавської області у 2021 році взяти 

до відома. 

 

 

 

Голова комісії Євген 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 18 лютого 2022 року з питання № 5 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Переліку 

природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього 

природного середовища Полтавської області в 2022 році» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту 

екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації 

Олійника В.П. взяти до відома. 

 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Переліку 

природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього 

природного середовища Полтавської області в 2022 році». 

 

 

 

Голова комісії Євген 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 18 лютого 2022 року з питання № 6 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання обласної програми 

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

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію заступника керівника апарату – керуючого справами 

виконавчого апарату обласної ради Паутової Т.О. взяти до відома. 

 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про виконання обласної 

програми ″Екологічні ініціативи Полтавської області на 2019 – 2021 роки″». 

 

 

 

Голова комісії Євген 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 18 лютого 2022 року з питання № 7 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання Комплексної програми 

поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області на 

2017 – 2021 роки» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію заступника начальника – начальника відділу економічного 

аналізу в сфері житлово-комунального господарства, бухгалтерського обліку та 

кадрового забезпечення Управління житлово-комунального господарства та 

енергетики Полтавської обласної державної адміністрації Семенової Т.Ю. взяти 

до відома. 

 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про виконання 

Комплексної програми поводження з твердими побутовими відходами у 

Полтавській області на 2017 – 2021 роки». 

 

 

 

Голова комісії Євген 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 18 лютого 2022 року з питання № 8 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про припинення права користування 

частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

″ЛУБЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО″» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника відділу лісового та мисливського господарства 

Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства 

Рогожинського Ю.О. взяти до відома. 

 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про припинення права 

користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

″ЛУБЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО″». 

 

 

 

Голова комісії Євген 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 18 лютого 2022 року з питання № 9 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про припинення права користування 

частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

″МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО″» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника відділу лісового та мисливського господарства 

Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства 

Рогожинського Ю.О. взяти до відома. 

 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про припинення права 

користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

″МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО″». 

 

 

 

Голова комісії Євген 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 18 лютого 2022 року з питання № 10 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про додаткове надання ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ″ФЕНІКС – 2017″ у користування 

мисливських угідь на території Мачухівської, Щербанівської, Терешківської 

сільських та Новосанжарської селищної територіальних громад Полтавського 

району Полтавської області» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника відділу лісового та мисливського господарства 

Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства 

Рогожинського Ю.О. взяти до відома. 

 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про додаткове надання 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ″ФЕНІКС – 2017″ у 

користування мисливських угідь на території Мачухівської, Щербанівської, 

Терешківської сільських та Новосанжарської селищної територіальних громад 

Полтавського району Полтавської області». 

 

 

 

Голова комісії Євген 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 18 лютого 2022 року з питання № 11 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Зведеного пооб’єктного 

переліку робіт з інвентаризації земельних ділянок водного фонду, витрати щодо 

яких підлягають компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що 

надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію директора Департаменту агропромислового розвитку 

Полтавської обласної державної адміністрації Фролова С.О. взяти до відома. 

 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження 

Зведеного пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земельних ділянок 

водного фонду, витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів 

обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва». 

 

 

 

Голова комісії Євген 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 18 лютого 2022 року з питання № 12 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Зведеного пооб’єктного 

переліку робіт з інвентаризації земельних ділянок, зайнятих полезахисними 

лісовими смугами, розташованих на землях сільськогосподарського 

призначення, витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів 

обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію директора Департаменту агропромислового розвитку 

Полтавської обласної державної адміністрації Фролова С.О. взяти до відома. 

 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження 

Зведеного пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земельних ділянок, 

зайнятих полезахисними лісовими смугами, розташованих на землях 

сільськогосподарського призначення, витрати щодо яких підлягають 

компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку 

відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва». 

 

 

 

Голова комісії Євген 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 18 лютого 2022 року з питання № 13 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Зведеного пооб’єктного 

переліку робіт з інвентаризації земель державної власності лісогосподарського 

призначення, витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів 

обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію директора Департаменту агропромислового розвитку 

Полтавської обласної державної адміністрації Фролова С.О. взяти до відома. 

 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження 

Зведеного пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земель державної 

власності лісогосподарського призначення, витрати щодо яких підлягають 

компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку 

відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва». 

 

 

 

Голова комісії Євген 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 18 лютого 2022 року з питання № 14 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Зведеного пооб’єктного 

переліку робіт з інвентаризації земель запасу лісового фонду, витрати щодо 

яких підлягають компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що 

надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію директора Департаменту агропромислового розвитку 

Полтавської обласної державної адміністрації Фролова С.О. взяти до відома. 

 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження 

Зведеного пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земель запасу лісового 

фонду, витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів обласного 

бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського 

і лісогосподарського виробництва». 

 

 

 

Голова комісії Євген 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 18 лютого 2022 року з питання № 15 порядку денного 

 

Про звіт постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального 

природокористування про роботу за період з 27 листопада 2020 року по 

31 грудня 2021 року 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань екології та 

раціонального природокористування Корфа Є.А. взяти до відома. 

 

 

 

Голова комісії Євген 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 18 лютого 2022 року з питання № 16 порядку денного 

 

Про інформацію Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області 
щодо виконання Регіональної цільової програми розвитку водного 

господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро у 

Полтавській області на період до 2021 року 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію виконувача обов’язків начальника Регіонального офісу 

водних ресурсів у Полтавській області Таран І.В. взяти до відома. 

 

2. Рекомендувати Регіональному офісу водних ресурсів у Полтавській 

області на наступне засідання постійної комісії обласної ради з питань екології 

та раціонального природокористування: 

⎯ підготувати проєкт рішення обласної ради «Про виконання 

Регіональної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного 

оздоровлення басейну річки Дніпро у Полтавській області на період до 

2021 року»; 

⎯ надати інформацію про роботу Регіонального офісу водних ресурсів у 

Полтавській області за 2021 рік та план на 2022 рік. 

 

3. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації внести на 

розгляд пленарного засідання чергової сесії Полтавської обласної ради 

восьмого скликання проєкт рішення «Про виконання Регіональної цільової 

програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну 

річки Дніпро у Полтавській області на період до 2021 року». 

 

 

 

Голова комісії Євген 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 18 лютого 2022 року з питання № 17 порядку денного 

 

Про звернення Державної екологічної інспекції Центрального округу щодо 

виділення коштів з фонду охорони навколишнього природного середовища 

Полтавської області у 2022 році 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію тимчасово виконувача обов’язків начальника Державної 

екологічної інспекції Центрального округу Горжія І.Г. взяти до відома. 

 

2. Рекомендувати Державній екологічній інспекції Центрального округу 

надати інформацію про роботу Державної екологічної інспекції Центрального 

округу за 2021 рік. 

 

 

 

Голова комісії Євген КОРФ 

 


