ПРОЄКТ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
Про внесення змін до обласної програми
«Екологічні ініціативи Полтавської області на 2019 – 2021 роки»

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою забезпечення надання послуг у сфері
поводження з небезпечними відходами,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до обласної програми «Екологічні ініціативи Полтавської
області на 2019 – 2021 роки», затвердженої рішенням пленарного засідання
двадцять третьої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 21 грудня
2018 року № 974 «Про затвердження обласної програми "Екологічні ініціативи
Полтавської області на 2019 – 2021 роки"» (зі змінами), виклавши пункт 3.3. напряму
3 розділу «Напрями діяльності та заходи Програми, обсяг та джерела фінансування,
строки та етапи її виконання» у новій редакції, що додається на 2 аркушах.
2. Організацію виконання цього рішення покласти на виконавчий апарат
обласної ради, контроль за його виконанням − на постійну комісію обласної ради з
питань бюджету та управління майном.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О. БІЛЕНЬКИЙ

Додаток
до рішення пленарного засідання
сесії обласної ради
восьмого скликання
08.10.2021 №
Напрями діяльності та заходи Програми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи її виконання
Заходи Програми відповідно до визначених напрямів, орієнтовані строки, очікувані джерела та обсяги
фінансування представлені у нижченаведеній таблиці згідно з вимогами Порядку розроблення, затвердження
регіональних цільових (комплексних) програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання, затвердженого
розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації від 14.07.2016 № 309.
Назва напряму
діяльності
3. Створення
умов для
підвищення
культури
поводження з
небезпечними
побутовими
відходами

Перелік заходів Програми

3.3. Забезпечення утилізації
небезпечних відходів

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

2020

Департамент екології та
природних ресурсів
Полтавської
облдержадміністрації,
Полтавська обласна рада,
Управління майном
обласної ради,
комунальне
автотранспортне
підприємство Полтавської
обласної ради

Обласний бюджет
(кошти фонду
охорони
навколишнього
середовища
Полтавської
області)

Орієнтований
обсяг
фінансування,
тис. грн
2020 рік – 500,00
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2021

Заступник керівника апарату –
керуючий справами виконавчого
апарату обласної ради

Департамент екології та
природних ресурсів
Полтавської
облдержадміністрації,
Полтавська обласна рада,
Управління майном
обласної ради,
Комунальна установа
Полтавської обласної
ради з експлуатації
адміністративних
будівель

2021 рік – 500,00

Т. ПАУТОВА

Порівняльна таблиця
до проєкту рішення «Про внесення змін до обласної програми
"Екологічні ініціативи Полтавської обласної ради на 2019 – 2021 роки"»
Норми чинного Рішення

Пропозиції щодо внесення змін та
доповнень

Напрям 3. Створення умов для підвищення культури поводження з
небезпечними побутовими відходами
3.3.
Забезпечення
утилізації
небезпечних відходів.
Строк виконання заходу: 2020
Виконавці:
Департамент екології та природних
ресурсів
Полтавської
Полтавська
3.3.
Забезпечення
утилізації облдержадміністрації,
обласна рада, Управління майном
небезпечних відходів.
обласної
ради,
комунальне
Строк виконання заходу: 2020-2021
автотранспортне
підприємство
Виконавці:
Департамент екології та природних Полтавської обласної ради
ресурсів
Полтавської
облдержадміністрації,
Полтавська Строк виконання заходу: 2021
обласна рада, Управління майном Виконавці:
обласної
ради,
комунальне Департамент екології та природних
автотранспортне
підприємство ресурсів
Полтавської
Полтавської обласної ради
облдержадміністрації,
Полтавська
обласна рада, Управління майном
обласної ради, Комунальна установа
Полтавської
обласної
ради
з
експлуатації
адміністративних
будівель

Заступник керівника апарату –
керуючий справами виконавчого
апарату обласної ради

Т. ПАУТОВА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про внесення змін до обласної програми
"Екологічні ініціативи Полтавської обласної ради на 2019 – 2021 роки"»
Розробник проєкту рішення: виконавчий апарат обласної ради. Проєкт рішення
не є нормативно-правовим актом.
Мета: забезпечення надання послуг у сфері поводження з небезпечними
відходами.
1. Підстава розроблення проєкту рішення
Проєкт рішення «Про внесення змін до обласної програми «Екологічні
ініціативи Полтавської обласної ради на 2019 – 2021 роки» розроблено за
ініціативи виконавчого апарату обласної ради у зв’язку з реорганізацією одного
з виконавців обласної програми «Екологічні ініціативи Полтавської обласної
ради на 2019 – 2021 роки» (далі – Програма) відповідно до рішення другого
пленарного засідання четвертої сесії Полтавської обласної ради восьмого
скликання від 09 липня 2021 року № 158 «Про реорганізацію Комунального
автотранспортного підприємства Полтавської обласної ради».
2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Прийняття проєкту рішення обумовлене
виконавців по окремих заходах Програми.

необхідністю

уточнення

3. Суть проєкту рішення
Проєктом рішення передбачається внесення змін до переліку заходів
Програми в частині уточнення виконавців заходів за напрямом 3 «Створення
умов для підвищення культури поводження з небезпечними побутовими
відходами» Програми. Зокрема, уточнено виконавця (головного розпорядника
коштів) заходу 3.3 «Забезпечення утилізації небезпечних відходів», у зв’язку з
реорганізацією Комунального автотранспортного підприємства Полтавської
обласної ради.
4. Правові аспекти.
Правовою основою Програми є Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Порядок розроблення,
затвердження регіональних цільових (комплексних) програм, моніторингу та
звітності щодо їх виконання, затверджений розпорядженням голови
Полтавської обласної державної адміністрації від 14.07.2016 № 309 (далі –
Порядок).
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5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проєкту рішення не потребує додаткових витрат з обласного
бюджету.
6. Позиція зацікавлених осіб/органів/сторін
Проєкт рішення
осіб/органів/сторін.

не

потребує

з’ясування

позиції

зацікавлених

7. Громадське обговорення
Проєкт рішення не потребує громадського обговорення.
8. Запобігання корупції
У проєкті рішення відсутні правила чи процедури, які можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з
корупцією.
9. Прогноз результатів
Прийняття рішення сприятиме організації роботи щодо надання
мешканцям Полтавської області послуг з вивезення та утилізації небезпечних
відходів

Заступник керівника апарату –
керуючий справами виконавчого
апарату обласної ради

Т. ПАУТОВА

