ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
восьмого скликання
ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії з питань
екології та раціонального природокористування
30 червня 2021 року

м. Полтава

№5

Головуючий: Корф Євген Анатолійович – голова постійної комісії обласної
ради з питань екології та раціонального природокористування.
Присутні члени постійної комісії: Мінязев Вячеслав Данилович – перший
заступник голови комісії, Мазур Сергій Володимирович – заступник голови
комісії, Аранчій Яніна Сергіївна – секретар комісії, Бовдир Олексій
Васильович, Грекова Марина Миколаївна, Жук Сергій Миколайович,
Коваленко Геннадій Борисович, Пантюх Валерія Юріївна, Сухань Олександр
Якович.
Відсутні члени постійної комісії: Кравченко Дмитро Васильович, Москалик
Іван Володимирович, Корецький Микола Борисович.
Взяли участь:
Біленький
Олександр Юрійович

голова Полтавської обласної ради

Лемешко
Олександр Миколайович

перший
заступник
обласної ради

Чепурко
Олексій Григорович

заступник голови Полтавської обласної ради

Греков
Євген Анатолійович

заступник голови Полтавської
державної адміністрації

Паутова
Тетяна Олександрівна

заступник керівника апарату – керуючий
справами виконавчого апарату обласної ради

Барибіна
Яніна Олександрівна

депутат Полтавської обласної ради

голови

Полтавської

обласної
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Близнюк
Іван Федорович

депутат Полтавської обласної ради

Гранчак
Наталія Степанівна

депутат Полтавської обласної ради

Мотрич
Юрій Миколайович

депутат Полтавської обласної ради

Мухтаров
Фахраддін Аладдін-огли

депутат Полтавської обласної ради

Представники підприємств, установ, організацій:
Волошин
Віктор Анатолійович

тимчасово виконуючий обов’язки головного
лікаря,
заступник
головного
лікаря
комунального підприємства «Обласний заклад
з надання психіатричної допомоги Полтавської
обласної ради»

Гальченко
Надія Павлівна

виконуючий обов’язки директора Комунальної
установи
природно-заповідного
фонду
регіонального
ландшафтного
парку
«Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної
ради

Качаненко
Тетяна Петрівна

голова Лубенської районної ради Полтавської
області

Козій
Віталій Вікторович

начальник відділу з питань земельних відносин
та надрокористування виконавчого апарату
обласної ради

Князєв
Олександр Володимирович

начальник Управління житлово-комунального
господарства виконавчого комітету Лубенської
міської ради Лубенського району Полтавської
області

Мартосенко
Євгеній Олексійович

начальник Державної екологічної інспекції
Центрального округу

Олійник
Віталій Петрович

тимчасово виконувач обов’язків директора
Департаменту екології та природних ресурсів
Полтавської обласної державної адміністрації
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Опара
Микола Миколайович

доцент, професор кафедри землеробства і
агрохімії ім. В.І. Сазанова факультету
агротехнологій і екології Полтавського
державного аграрного університету

Перепелиця
Олег Володимирович

радник голови Полтавської обласної ради
(позаштатний працівник)

Рева
Едуард Васильович

начальник управління житлово-комунального
господарства Полтавської обласної державної
адміністрації

Рогожинський
Юрій Олександрович

начальник відділу лісового та мисливського
господарства
Полтавського
обласного
управління
лісового
та
мисливського
господарства

Сагайдачний
Сергій Тимофійович

начальник управління майном обласної ради

Синявська
Тамара Григорівна

начальник відділу юридичного забезпечення
виконавчого апарату обласної ради

Трегуб
Юрій Анатолійович

помічник депутата Полтавської районної ради
Полтавської області Р. Базалук

Третьякова
Леся Григорівна

юрист комунального підприємства «Обласний
заклад з надання психіатричної допомоги
Полтавської обласної ради»

Фролов
Сергій Олександрович

директор Департаменту агропромислового
розвитку Полтавської обласної державної
адміністрації

Черкаська
Ірина Сергіївна

директор Комунальної установи природнозаповідного
фонду
регіонального
ландшафтного
парку
«Диканський»
Полтавської обласної ради

Школяр
Сергій Петрович

кандидат технічних наук, доцент Полтавського
національного педагогічного університету
імені В. Г. Короленка

Представники засобів масової інформації
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Є. Корф наголосив на необхідності дотримуватися встановлених правил
поведінки під час карантину з метою недопущення розповсюдження
захворювань, зокрема вірусу COVID-19, збереження життя та здоров’я у зв’язку
з проведенням засідання комісії під час пандемії COVID-19.
Порядок денний:
1. Про проєкт рішення обласної ради «Про депутатський запит депутата
Полтавської обласної ради Ю. Мотрича».
2. Про проєкт рішення обласної ради «Про надання попередньої згоди на
безоплатне прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ,
міст Полтавської області цілісного майнового комплексу регіонального
ландшафтного парку "Нижньоворсклянський"».
3. Про проєкт рішення обласної ради «Про Програму поводження з
побічними продуктами тваринного походження та забезпечення діагностики і
оперативного виявлення збудників інфекційних хвороб, спільних для людей і
тварин, на території Полтавської області на 2021-2025 роки».
4. Про проєкт рішення обласної ради «Про пооб’єктний перелік 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».
5. Про проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до Міністерства захисту довкілля та природних
ресурсів України щодо доцільності зміни статусу ботанічного заказника
місцевого значення "Драбинівка"».
6. 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».
7. Про проєкт рішення обласної ради «Про припинення права
користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
«ПОЛТАВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО».
8. Про звернення депутата Полтавської обласної ради Г. Коваленка щодо
придбання сміттєвоза за рахунок коштів фонду охорони навколишнього
природного середовища Полтавської області в 2021 році.
9. Про звернення Лубенської районної ради Полтавської області щодо
відзначення Почесною грамотою Верховної ради України Красовського
Володимира Васильовича.
10. Про звернення депутата Полтавської районної ради Полтавської
області Р. Базалук щодо збереження ботанічної пам’ятки природи місцевого
значення «Дубовий гай».
11. Про річні звіти керівників установ, які належать до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ і міст області.
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11.1. Звіт виконуючого обов’язки директора Комунальної установи
природно-заповідного
фонду
регіонального
ландшафтного
парку
«Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної ради про виконання показників
ефективності використання спільного майна, а також майнового стану установ
за 2020 рік.
11.2. Звіт директора Комунальної установи природно-заповідного фонду
регіонального ландшафтного парку «Диканський» Полтавської обласної ради
про виконання показників ефективності використання спільного майна, а також
майнового стану установ за 2020 рік.
12. Про звернення депутата Полтавської обласної ради М. Грекової щодо
внесення змін до плану роботи постійної комісії обласної ради з питань екології
та раціонального природокористування на 2021 рік.
13. Про стан виконання рекомендацій постійної комісії обласної ради з
питань екології та раціонального природокористування від 17 лютого 2021 року
з питання № 3 порядку денного щодо плану роботи постійної комісії обласної
ради з питань екології та раціонального природокористування на 2021 рік.
14. Різне.
ВИРІШИЛИ: взяти порядок денний за основу.
Голосували: за – 10, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
Є. Корф запропонував включити до порядку денного питання «Про проєкт
рішення обласної ради "Про пооб’єктний перелік робіт з інвентаризації земель
державної власності лісогосподарського призначення, витрати щодо яких
підлягають компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять в
порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва"».
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо включення зазначеного питання до
порядку денного.
Голосували: за – 10, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
Є. Корф запропонував включити до порядку денного питання «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"».
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо включення зазначеного питання до
порядку денного.
Голосували: за – 10, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
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Представники громадськості підняли питання фінансування робіт з
реконструкції каналізаційної насосної станції СП-17 в м. Кременчук
Полтавської області.
Є. Корф запропонував зняти з розгляду питання № 13 «Про стан виконання
рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань екології та
раціонального природокористування від 17 лютого 2021 року з питання № 3
порядку денного щодо плану роботи постійної комісії обласної ради з питань
екології та раціонального природокористування на 2021 рік».
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо зняття зазначеного питання з
розгляду порядку денного.
Голосували: за – 10, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний із запропонованими змінами.
Голосували: за – 10, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
Регламент роботи :
- для виступів – до 5 хв.;
- для пропозицій – до 3 хв.
ВИРІШИЛИ: затвердити регламент роботи.
Голосували: за – 10, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
Перед початком розгляду питань порядку денного Є. Корф повідомив, що
відповідно до рекомендацій з питань запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів у Полтавській обласній раді, у разі наявності у присутніх на засіданні
постійної комісії депутатів обласної ради конфлікту інтересів при розгляді
питань порядку денного, вони мають врегулювати його шляхом своєчасного
самостійного публічного оголошення про це під час засідання.

1. Про проєкт рішення обласної ради «Про депутатський запит депутата
Полтавської обласної ради Ю. Мотрича».
СЛУХАЛИ: Ю. Мотрича, який повідомив, що 11.01.2021, він, як депутат
обласної ради звернувся до Державної екологічної інспекції Центрального
округу з письмовим зверненням з приводу порушених прав та законних
інтересів жителів села Лазірки Лубенського району Полтавської області. У
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зверненні вимагалося здійснити перевірку, обстеження, подання заяв, скарг,
тощо до відповідних компетентних контролюючих та правоохоронних органів
щодо встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які без правових
підстав проводили вирубку дерев на проміжку відстані більше 1800 метрів у
прилеглій до автодороги О1717251/М-03/-Лазірки-Райозеро лісовій смузі. У
зв’язку з тим, що питання піднятті у вищевказаному зверненні до Державної
екологічної інспекції Центрального округу не були вирішенні, відповідно до
частини першої статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,
подано депутатський запит.
ВИСТУПИЛИ: Є. Корф – наголосив на доцільності направити депутатський
запит для розгляду та проведення відповідної роботи до Державної екологічної
інспекції Центрального округу, Лубенського відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Полтавській області, державного
підприємства «Агентство місцевих доріг Полтавської області» та Лубенської
місцевої прокуратури Полтавської області.
В обговоренні питання взяв участь Є. Мартосенко.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Ю. Мотрича, депутата Полтавської обласної ради, взяти до
відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про депутатський запит депутата
Полтавської обласної ради Ю. Мотрича».
Голосували: за – 10, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.

2. Про проєкт рішення обласної ради «Про надання попередньої згоди на
безоплатне прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ,
міст Полтавської області цілісного майнового комплексу регіонального
ландшафтного парку "Нижньоворсклянський"».
СЛУХАЛИ: В. Олійника, який пояснив, що проєкт рішення обласної ради
розроблений Департаментом екології та раціонального природокористування
Полтавської обласної державної адміністрації з метою здійснення належного
управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та
об'єктів природно-заповідного фонду області, зокрема, регіональним
ландшафтним парком «Нижньоворсклянський», який входить до складу
природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання,
щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і
використання та є складовою частиною світової системи природних територій
та об'єктів, що перебувають під особливою охороною.
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ВИСТУПИЛИ: Г. Коваленко – наголосив, що не буде брати участь у
голосуванні, у зв’язку з відсутністю на засіданні представників регіонального
ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» та Кобеляцької міської ради
Полтавського району Полтавської області.
В обговоренні питання взяли участь: Є. Греков, О. Чепурко.
ВИРІШИЛИ:
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 «Про надання попередньої згоди на
безоплатне прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ,
міст Полтавської області цілісного майнового комплексу регіонального
ландшафтного парку "Нижньоворсклянський"».
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.

3. Про проєкт рішення обласної ради «Про Програму поводження з
побічними продуктами тваринного походження та забезпечення діагностики і
оперативного виявлення збудників інфекційних хвороб, спільних для людей і
тварин, на території Полтавської області на 2021-2025 роки».
СЛУХАЛИ: С. Фролова, який повідомив, що метою Програми поводження з
побічними продуктами тваринного походження та забезпечення діагностики і
оперативного виявлення збудників інфекційних хвороб, спільних для людей і
тварин, на території Полтавської області на 2021-2025 роки (далі – Програма) є:
− створення умов суб’єктам господарювання та фізичними особами під
час здійснення діяльності пов’язаної з утворенням, збиранням, перевезенням,
зберіганням, обробленням, переробкою, утилізацією, видаленням побічних
продуктів тваринного походження, не призначених або визнаних непридатними
для споживання людиною, дотримання в своїй діяльності вимог Законів
України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для
споживання людиною», «Про ветеринарну медицину», «Про відходи»,
попередження розповсюдження гостроінфекційних хвороб, які можуть
спричинити шкоду людині, тварині та навколишньому середовищу,
загрожувати біобезпеці держави;
− надання суб’єктам господарювання альтернативи у дотриманні
законних вимог щодо поводження з відходами тваринного походження;
− дотримання вимог наказу ДКВМУ № 232 від 27.10.2008 щодо заборони
облаштування нових худобомогильників, біотермічних ям та недопущення
виникнення, розповсюдження гострих інфекційних хвороб тварин та птиці,
особливо спільних і для людей, шляхом підтримки епізоотичного
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благополуччя, лабораторно-діагностичних та лікувально-профілактичних
заходів.
Реалізація Програми дасть можливість:
− зменшити випадки та запобігти розповсюдженню небезпечних
інфекційних захворювань, шляхом швидкого виявлення та попередження
розповсюдження
гостроінфекційних
захворювань,
правильної
утилізації/видалення побічних продуктів тваринного походження;
− прискорити виявлення інфекційних агентів;
− удосконалити методи діагностичного та лабораторного контролю
інфекційних хвороб тварин;
− вчасно та оперативно реагувати на спалахи хвороб тварин;
− забезпечити систематичну профілактику інфекційних та інвазійних
захворювань;
− покращення епізоотичної, екологічної, епідеміологічної ситуації в
області;
− уникнення соціальної напруги в наслідок несанкціонованих
захоронень, неприємного запаху та захворювань людей, спричинених
екологічними факторами;
− доступність для суб’єктів господарювання області утилізації/видалення
побічних продуктів тваринного походження;
− дотримання норм Законів України.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Фролова, директора Департаменту агропромислового
розвитку Полтавської обласної державної адміністрації, взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про Програму поводження з побічними
продуктами тваринного походження та забезпечення діагностики і
оперативного виявлення збудників інфекційних хвороб, спільних для людей і
тварин, на території Полтавської області на 2021-2025 роки».
Голосували: за – 10, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.

4. Про проєкт рішення обласної ради «Про пооб’єктний перелік 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».
СЛУХАЛИ: С. Фролова, який ознайомив присутніх з пооб’єктним переліком
робіт з інвентаризації земель запасу лісового фонду, витрати щодо яких
підлягають компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у
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порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Рогожинський – надав відповіді на запитання членів
постійної комісії з питань екології та раціонального природокористування щодо
формування пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земель запасу
лісового фонду.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Фролова, директора Департаменту агропромислового
розвитку Полтавської обласної державної адміністрації, взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про пооб’єктний перелік 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».
Голосували: за – 10, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.

5. Про проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до Міністерства захисту довкілля та природних
ресурсів України щодо доцільності зміни статусу ботанічного заказника
місцевого значення "Драбинівка"».
СЛУХАЛИ: С. Жука, який розповів про ботанічний заказник місцевого
значення «Драбинівка», його високі показники ландшафтної, ценотичної,
флористичної репрезентативності та унікальності, екологічної та ресурсної
цінності. Звернув увагу на необхідності звернутися до Міністерства захисту
довкілля та природних ресурсів України щодо доцільності зміни статусу
об’єкту природно-заповідного фонду.
В обговоренні питання взяли участь: Г. Коваленко.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Жука, депутата Полтавської обласної ради, взяти до
відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про Звернення депутатів Полтавської
обласної ради до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
щодо доцільності зміни статусу ботанічного заказника місцевого значення
"Драбинівка"».
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
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6. 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».
СЛУХАЛИ: М. Опару, який підняв питання несприятливих природнокліматичних умов, які спостерігаються на території України останнім часом.
Запропонував заходи, які необхідно здійснити для недопущення переростання
екологічної катастрофи в екологічний геноцид українського народу:
− проведення обов’язкового моніторингу земель, звернувши увагу на
їхнє ефективне використання та відповідальність за збереження родючості;
− проведення консервації деградованих і малопридатних земель;
− зменшення розораності земель;
− відновлення розораних сінокосів і пасовищ;
− проведення комплексу агротехнічних, протиерозійних заходів;
− звернення уваги на малі річки, залісивши їхні береги;
− заліснення піщаних і схилових земель;
− зменшення плати за сінокоси і випаси до 3% річних від нормативно
грошової оцінки землі;
− розробка механізму стимулювання заліснення територій в усіх формах
власності;
− заборона розорювання прибережних смуг на відстані 100-300 метрів;
− реконструювання старих і створення нових лісосмуг;
− максимальне відновлення колишніх зрошувальних систем;
− широке впровадження крапельного зрошення як одного з ефективних
прийомів використання води;
− розширення площ мінімального та нульового обробітку ґрунту;
− повернення в структурі земельних угідь площ під сінокосами, випасами
і болотами неменше 30% від загальної земельної площі;
− проведення заліснення непродуктивних земель, водоохоронних зон у
зв’язку з низькою лісистістю;
− проведення термінових заходів із замулювання річок, їхнього
очищення і регулювання; − поліпшення технічного стану наявних і будівництво
нових шлюзів-регуляторів на річках;
− впровадження науково-обґрунтованих сівозмін, так як їм належить
важлива роль у регулюванні вологозабезпечення сільськогосподарських
культур;
− вирощування посухостійких сортів і гібридів сільськогосподарських
культур;
− розширення площ органічного землеробства, що базується на
природному відтворенні родючості ґрунту, виробництві екологічно безпечної
продукції як основи здоров’я людей, збереженні в чистоті навколишнього
середовища.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію М. Опари, доцента, професора кафедри землеробства і
агрохімії ім. В.І. Сазанова факультету агротехнологій і екології Полтавської
державної аграрної академії, взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про Звернення депутатів Полтавської
обласної ради до Ради національної безпеки і оборони України, Верховної Ради
України щодо недопущення переростання екологічної катастрофи в
екологічний колапс».
Голосували: за – 10, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.

7. Про проєкт рішення обласної ради «Про припинення права
користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
«ПОЛТАВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО».
СЛУХАЛИ: Ю. Рогожинського, який пояснив, що підставою розроблення
проєкту рішення є подання Державного агентства лісових ресурсів України від
19.10.2020 № 03-11/7570-20 про припинення права користування частиною
мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПОЛТАВСЬКЕ
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» на території Полтавського району Полтавської
області відповідно до вимог Закону України «Про мисливське господарство та
полювання» (далі – Закон). Відмова від права користування частиною
мисливських угідь пов’язана з оптимізацією площі мисливського господарства
з метою зменшення витрат та посилення охорони державного мисливського
фонду. Відповідно до статті 1 Закону мисливські угіддя, які звільнилися за
рахунок відмови від їх користування, віднесено до угідь державного
мисливського резерву. Такі угіддя надаються суб’єктам господарювання для
ведення мисливського господарства, які виявлять бажання отримати зазначені
угіддя в користування, погодивши їх надання із землевласниками та
землекористувачами, що відповідає вимогам статті 22 Закону.
В обговоренні питання взяли участь: Г. Коваленко, О. Чепурко.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Ю. Рогожинського, начальника відділу лісового та
мисливського господарства Полтавського обласного управління лісового та
мисливського господарства, взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про припинення права користування
частиною
мисливських
угідь
ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
«ПОЛТАВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО».
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0.
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8. Про звернення депутата Полтавської обласної ради Г. Коваленка щодо
придбання сміттєвоза за рахунок коштів фонду охорони навколишнього
природного середовища Полтавської області в 2021 році.
СЛУХАЛИ: Г. Коваленка, який повідомив про звернення Кобеляцької міської
ради Полтавського району Полтавської області щодо придбання сміттєвоза за
рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища
Полтавської області в 2021 році. Зазначив, що придбання сміттєвоза
забезпечить надання населенню належної якості житлово-комунальних послуг в
частині збору, складування та вивезення твердих побутових відходів, що
сприятиме належному санітарному стану в населених пунктах однієї з
найбільших територіальних громад Полтавської області.
ВИСТУПИЛИ: Є. Греков – наголосив на відсутності зворотного зв’язку з боку
Кобеляцької міської ради Полтавського району Полтавської області.
Є. Корф – запропонував розглянути питання фінансування закупівлі
спеціалізованої комунальної техніки не лише за рахунок коштів фонду охорони
навколишнього природного середовища Полтавської області, а й за рахунок
обласного бюджету.
В обговоренні питання взяли участь: В. Олійник.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Г. Коваленка, депутата Полтавської обласної ради, взяти
до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації
розглянути звернення депутата Полтавської обласної ради Г. Коваленка щодо
придбання сміттєвоза за рахунок коштів обласного бюджету.
Голосували: за – 10, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.

9. Про звернення Лубенської районної ради Полтавської області щодо
відзначення Почесною грамотою Верховної ради України Красовського
Володимира Васильовича.
СЛУХАЛИ: Т. Качаненко, яка підняла питання відзначення Почесною
грамотою Верховної Ради України Красовського Володимира Васильовича,
кандидата біологічних наук, старшого наукового співробітника, директора
Хорольського ботанічного саду за вагомий внесок у розвиток природнозаповідного фонду України з нагоди відзначення 30-річчя Незалежності
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України. Розповіла про досягнення Володимира Васильовича у сфері розвитку
природно-заповідного фонду України.
ВИСТУПИЛИ: Є. Корф – запропонував підтримати пропозицію голови
Лубенської районної ради Полтавської області.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Т. Качаненко, голови Лубенської районної ради
Полтавської області, взяти до відома.
2. Доручити виконавчому апарату обласної ради підготувати проєкт
рішення обласної ради «Про погодження кандидатури В. Красовського для
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України».
3. Внести на розгляд пленарного засідання чергової сесії Полтавської
обласної ради восьмого скликання проєкт рішення обласної ради «Про
погодження кандидатури В. Красовського для нагородження Почесною
грамотою Верховної Ради України».
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.

10. Про звернення депутата Полтавської районної ради Полтавської
області Р. Базалук щодо збереження ботанічної пам’ятки природи місцевого
значення «Дубовий гай».
СЛУХАЛИ: С. Школяра, який розповів про проблему, яка склалася з дубами
ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Дубовий Гай». Звернув увагу
на критичну ситуацію і закликав членів постійної комісії обласної ради з питань
екології та раціонального природокористування допомогти врятувати дубовий
гай, який є залишком природного дубового лісу.
ВИСТУПИЛИ: Є. Корф – уточнив кількість дубів, які знаходяться на території
ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Дубовий Гай».
В обговоренні питання взяли участь: І. Близнюк.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Школяра, кандидата технічних наук, доцента
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка,
взяти до відома.
2. Підтримати
пропозицію
щодо
включення
до
Переліку
природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього
природного середовища Полтавської області в 2021 році природоохоронного
заходу «Проведення спеціальних заходів (обрізка дубів), спрямованих на
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запобігання знищенню ботанічної пам'ятки природи місцевого значення
"Дубовий гай"».
Голосували: за – 10, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.

11. Про річні звіти керівників установ, які належать до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ і міст області.
11.1. Звіт виконуючого обов’язки директора Комунальної установи
природно-заповідного
фонду
регіонального
ландшафтного
парку
«Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної ради про виконання показників
ефективності використання спільного майна, а також майнового стану установ
за 2020 рік.
СЛУХАЛИ: Н. Гальченко, яка повідомила, що для забезпечення діяльності
Комунальної
установи
природно-заповідного
фонду
регіонального
ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної ради
рішенням двадцять дев’ятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання
від 20.12.2019 № 1259 «Про обласний бюджет на 2020 рік» виділені кошти у
розмірі 1 244,762 тис. грн та рішенням тридцять першої сесії Полтавської
обласної ради сьомого скликання від 28.02.2020 № 1294 «Про затвердження
Переліку природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони
навколишнього природного середовища Полтавської області в 2020 році» (зі
змінами від 03.06.2020 № 1345) – 1 187,5 тис. грн.
Розповіла про використання коштів та пояснила причину не використання
коштів спеціального фонду.
ВИСТУПИЛИ: В. Олійник – який зауважив, що більшість показників
результативності виконання бюджетної програми мають позитивні наслідки
(фактичні результати є вищими ніж були заплановані). У зв’язку із не
проведенням публічних закупівель не були освоєні кошти фонду охорони
навколишнього природного середовища Полтавської області.
С. Сагайдачний – зазначив, що ефективність використання спільного майна і
прибутку за напрямом забезпечення охорони, збереження і відтворення
територій, природних комплексів і об’єктів природно-заповідного фонду,
здійснення науково-екологічної та просвітницької роботи та рекреаційної
діяльності, створення умов для пізнавального туризму була задовільною.
В обговоренні питання взяли участь: Н. Гранчак, М. Грекова.
ВИРІШИЛИ: інформацію Н. Гальченко, виконуючої обов’язки директора
Комунальної
установи
природно-заповідного
фонду
регіонального
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ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної ради, взяти
до відома.
Голосували: за – 10, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.

11.2.Звіт директора Комунальної установи природно-заповідного фонду
регіонального ландшафтного парку «Диканський» Полтавської обласної ради
про виконання показників ефективності використання спільного майна, а також
майнового стану установ за 2020 рік.
СЛУХАЛИ: І. Черкаську, яка повідомила, що надані в користування
Комунальній
установі
природно-заповідного
фонду
регіонального
ландшафтного парку «Диканський» Полтавської обласної ради (далі –
Установа) основні засоби використовуються в повному обсязі. Проводиться
ефективне їх використання та збереження. Розповіла, що у 2020 році було
придбано основних засобів на суму 386,643 тис. грн. Пояснила причину
відхилення фактичних показників від планових показників ефективності.
Звернула увагу членів постійної комісії обласної ради з питань екології та
раціонального природокористування на неповному заповненню штату
працівників державної служби охорони природно-заповідного фонду в
Установі та плинність кадрів інспекторської служби.
ВИСТУПИЛИ: В. Олійник – який зауважив, що більшість показників
результативності виконання бюджетної програми мають позитивні наслідки
(фактичні результати є вищими ніж були заплановані).
С. Сагайдачний – зазначив, що ефективність використання спільного майна і
прибутку за напрямом забезпечення охорони, збереження і відтворення
територій, природних комплексів і об’єктів природно-заповідного фонду,
здійснення науково-екологічної та просвітницької роботи та рекреаційної
діяльності, створення умов для пізнавального туризму була задовільною.
В обговоренні питання взяли участь: М. Грекова, Н. Гранчак.
ВИРІШИЛИ: інформацію І. Черкаської, директора Комунальної установи
природно-заповідного фонду регіонального ландшафтного парку «Диканський»
Полтавської обласної ради, взяти до відома.
Голосували: за – 10, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
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12. Про звернення депутата Полтавської обласної ради М. Грекової щодо
внесення змін до плану роботи постійної комісії обласної ради з питань екології
та раціонального природокористування на 2021 рік.
СЛУХАЛИ: М. Грекову, яка запропонувала включити до плану роботи
постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального
природокористування на 2021 рік питання «Про звіт роботи керівника
Державної екологічної інспекції Центрального округу». Розглянути зазначене
питання за наступними напрямками роботи:
− сфера лісового господарства;
− використання водних ресурсів;
− забруднення у сфері атмосферного повітря;
− сфера виконання умов ведення діяльності, що підлягає оцінці впливу на
довкілля та інші напрямки.
ВИСТУПИЛИ: Є. Корф – запропонував підтримати пропозицію члена
постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального
природокористування.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію М. Грекової, депутата Полтавської обласної ради, взяти до
відома.
2. Внести зміни до плану роботи постійної комісії обласної ради з питань
екології та раціонального природокористування на 2021 рік, а саме у ІІІ
кварталі розглянути питання «Про звіт роботи керівника Державної екологічної
інспекції Центрального округу».
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.

13. Про проєкт рішення обласної ради «Про пооб’єктний перелік робіт з
інвентаризації земель державної власності лісогосподарського призначення,
витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів обласного
бюджету, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського
і лісогосподарського виробництва».
СЛУХАЛИ: С. Фролова, який ознайомив присутніх з пооб’єктним переліком
робіт з інвентаризації земель державної власності лісогосподарського
призначення, витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів
обласного бюджету, що надходять в порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
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ВИСТУПИЛИ: О. Бовдир – запитав яким чином формувався пооб’єктний
перелік робіт з інвентаризації земель державної власності лісогосподарського
призначення.
В обговоренні питання взяли участь: Ю. Рогожинський.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію С. Фролова, директора Департаменту агропромислового
розвитку Полтавської обласної державної адміністрації, взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про пооб’єктний перелік робіт з
інвентаризації земель державної власності лісогосподарського призначення,
витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів обласного
бюджету, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського
і лісогосподарського виробництва».
Голосували: за – 10, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.

14. 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».
СЛУХАЛИ: В. Олійника, який повідомив що рішенням другого пленарного
засідання четвертої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від
09.04.2021 № 139 затверджено Перелік природоохоронних заходів для
фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища
Полтавської області в 2021 році. Підставою розроблення проєкту рішення про
внесення змін до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з
фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в
2021 році є 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 року (зі змінами), подані запити для фінансування з
фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в
2021 році та листи-звернення від заявників про необхідність внесення змін.
Необхідність прийняття рішення обумовлена необхідністю досягнення
сталого екологічного розвитку області, такого функціонування її
господарського комплексу, коли забезпечується раціональне та екологічне
безпечне господарювання.
Прийняття виконання цього рішення потребуватиме фінансових витрат з
фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в
сумі 31 534,458 тис. грн.
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ВИСТУПИЛИ: Г. Коваленко – поцікавився наявністю повного пакету
документів,
визначених
Порядком
планування
та
фінансування
природоохоронних заходів з фонду охорони навколишнього природного
середовища Полтавської області, природоохоронних заходів, які запропоновані
проектом рішення.
О. Князєв – запропонував виділити кошти з фонду охорони навколишнього
природного середовища Полтавської області в 2021 році на придбання
технологічного обладнання (компресор 34 ВФ або еквівалент – 2 штуки) для
забезпечення роботи каналізаційних очисних споруд в м. Лубни Полтавської
області.
Голосували: за пропозицію включити до Переліку природоохоронних заходів
для фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища
Полтавської області в 2021 році природоохоронний захід:
Напрямок/Назва заходу

1.10. Виконавчому комітету Лубенської міської
ради Полтавської області на придбання
технологічного обладнання (компресор 34 ВФ
або еквівалент – 2 штуки) для забезпечення
роботи каналізаційних очисних споруд в м.
Лубни Полтавської області.

Головний
розпорядник коштів
Департамент екології та
природних ресурсів
Полтавської обласної
державної адміністрації
(субвенція бюджету
Лубенської міської
територіальної громади)

Цільові
кошти,
тис. грн

272,5

за – 10, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0 (рішення прийнято).
О. Чепурко – запропонував профінансувати за рахунок спеціального фонду
перерахунок кошторисної документації для реконструкції парку «ВоїнівІнтернаціоналістів» під регіональний ландшафтний парк «Кагамлицький» в
м. Кременчук.
Голосували: за пропозицію включити до Переліку природоохоронних заходів
для фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища
Полтавської області в 2021 році природоохоронний захід:
Напрямок/Назва заходу

6.24. Регіональному
ландшафтному
парку
«Кагамлицький» на перерахунок кошторисної
документації для реконструкції парку «ВоїнівІнтернаціоналістів»
під регіональний
ландшафтний
парк
«Кагамлицький»
в
м. Кременчук.

Головний
розпорядник коштів
Департамент екології та
природних ресурсів
Полтавської обласної
державної адміністрації
(субвенція бюджету
Кременчуцької міської
територіальної громади)

за – 10, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0 (рішення прийнято).

Цільові
кошти,
тис. грн

120,0
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Є. Корф – звернувся до Департаменту екології та природних ресурсів
Полтавської обласної державної адміністрації з проханням надавати кошториси
витрат для фінансування з фонду охорони навколишнього природного
середовища Полтавської області всіх заходів, які плануються фінансуватися за
рахунок спеціального фонду.
В обговоренні питання взяли участь: І. Близнюк, Є. Греков.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Олійника, тимчасово виконувача обов’язків директора
Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної
адміністрації, взяти до відома.
2. Включити до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з
фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в
2021 році наступні природоохоронні заходи:
Напрямок/Назва заходу

Головний
розпорядник коштів

Цільові
кошти,
тис. грн

1.10. Виконавчому комітету Лубенської Департамент екології та
272,5
природних
ресурсів
міської ради Полтавської області на
придбання
технологічного
обладнання Полтавської обласної
державної адміністрації
(компресор 34 ВФ або еквівалент – 2 штуки) (субвенція бюджету
для забезпечення роботи каналізаційних Лубенської міської
очисних споруд в м. Лубни Полтавської територіальної громади)
області.
6.24. Регіональному ландшафтному парку Департамент екології та
120,0
природних
ресурсів
«Кагамлицький»
на
перерахунок
кошторисної
документації
для Полтавської обласної
державної адміністрації
реконструкції
парку
«Воїнів- (субвенція бюджету
Інтернаціоналістів»
під
регіональний Кременчуцької міської
ландшафтний парк «Кагамлицький» в територіальної громади)
м. Кременчук.
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.
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0.
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15. Різне.
ВИСТУПИЛИ: Є. Мартосенко – запропонував прозвітуватися про роботу
Державної екологічної інспекції Центрального округу.
Є. Корф – висунув пропозицію заслухати звіт керівника Державної екологічної
інспекції Центрального округу на наступному засіданні постійної комісії з
питань екології та раціонального природокористування попередньо
ознайомившись з матеріалами питання.

Голова постійної комісії

Є. КОРФ

Секретар постійної комісії

Я. АРАНЧІЙ

