
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  
(зі змінами від 06.07.2021 № 195), виклавши його в новій редакції (додається на 11 
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 

сьомої сесії обласної ради восьмого 

скликання 

05.10.2021 № 
 

 

 

Перелік 

природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони 

навколишнього природного середовища 

Полтавської області в 2021 році 

 
Напрямок/Назва заходу Головний  

розпорядник 

коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

Всього коштів на фінансування заходів, спрямованих на розвиток 

об`єктів охорони навколишнього природного середовища, в тому числі: 

102 722,524 

1. Проведення заходів з охорони і раціонального використання водних 

ресурсів: 

41 666,215 

1.1. Комунальному підприємству Полтавської обласної 

ради «Полтававодоканал» на реконструкцію ділянки 

каналізаційного колектора Д-700мм по вул. Пилипа 

Орлика на відрізку вул. Гоголя-Панянський бульвар-

Соборний майдан. Перша черга будівництва. 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 

енергетики Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

10 778,656 

1.2. Комунальному підприємству Полтавської обласної 

ради «Полтававодоканал» на придбання насосного 

обладнання для перекачки стічних вод в комплекті на 

каналізаційні очисні споруди смт. Опішня Зінківського 

району Полтавської області. 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

357,794 

1.3. Комунальному підприємству «Чорнухи комунгосп» 

Чорнухинської селищної ради Лубенського району  

Полтавської області на заміну обладнання очисних 

споруд смт Чорнухи. 

Департамент екології 

та природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

(субвенція бюджету 

Чорнухинської 

селищної 

територіальної 

громади) 

560,0 

1.4. Управлінню Державного агентства рибного 

господарства у Полтавській області на заходи щодо 

підтримання санітарного стану річок шляхом 

зариблення природоохоронних водойм і водосховищ 

комплексного призначення, а саме: відтворення водних 

біоресурсів Кам'янського водосховища в межах  

м. Кременчука.  

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)) 

219,170 
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Напрямок/Назва заходу Головний  

розпорядник 

коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

1.5. Департаменту будівництва, містобудування і 

архітектури Полтавської обласної державної 

адміністрації на будівництво каналізаційного колектора 

по вул. Маршала Бірюзова та вул. Ковпака в м. Полтава. 

Коригування. 

Департамент 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації  

13 926,065 

1.6. Комунальному підприємству Полтавської обласної 

ради «Полтававодоканал» на технічне переоснащення 

повітродувної станції на Затуринських очисних 

спорудах КП ПОР «Полтававодоканал» по  

вул. Енергетична 4 в м. Полтава. 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

12 319,830 

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 

1.8. Виконавчому комітету Глобинської міської ради на 

будівництво міської каналізаційної системи "Центр" 

(напірний колектор та самопливний колектор по вул. 

Мічуріна) в м. Глобине Полтавської області. 

Коригування. 

Департамент екології 

та природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

(субвенція бюджету 

Глобинської міської 

територіальної 

громади) 

1 700,0 

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) 

272,500 

2. Проведення заходів з охорони і раціонального використання природних 

рослинних ресурсів: 

2 328,572 

2.1. Державному підприємству «Полтавське лісове 

господарство» на придбання засобів для гасіння низових 

пожеж у 2021 році. 

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами Полтавської 

обласної державної 

адміністрації  

189,0 
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Напрямок/Назва заходу Головний  

розпорядник 

коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

2.2. Державному підприємству «Новосанжарське лісове 

господарство» на заходи, пов'язані із запобіганням 

лісових пожеж на землях лісового фонду та землях 

запасу сільських і селищних рад у 2021 році. 

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

111,0 

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 

2.4. 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 

70,0 

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 

2.6. Державному підприємству «Гадяцьке лісове 

господарство» на придбання ранцевих лісових 

вогнегасників для гасіння лісових пожеж. 

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

105,0 

2.7. Державному підприємству «Кременчуцьке лісове 

господарство» на придбання протипожежного 

обладнання (ранцевих оприскувачів з металевими 

гідропультами 10 штук та пожежних рукавів посилених 

51 мм, 20 штук). 

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

62,8 

2.8. Державному підприємству «Полтавське лісове 

господарство» на проведення модернізації телесистеми 

раннього виявлення лісових пожеж у 2021 році. 

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

130,0 
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Напрямок/Назва заходу Головний  

розпорядник 

коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

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 

2.10. Державному підприємству «Кременчуцьке лісове 

господарство» на придбання ручних комбінованих 

стволів  4 шт.  

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

49,2 

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 

2.12. Державному підприємству «Кременчуцьке лісове 

господарство» на придбання телевізійної системи 

раннього виявлення лісових пожеж та щогли мобільної 

решітчастої металевої. 

 

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

384,4 

3. Проведення заходів з охорони і раціонального використання ресурсів 

тваринного світу: 

214,5 

3.1. Полтавському обласному еколого-натуралістичному 

центру учнівської молоді на заходи, щодо охорони 

тваринного світу (придбання матеріально-технічних 

засобів). 

Департамент освіти та 

науки Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

54,0 

3.2. Державній екологічній інспекції центрального 

округу на заходи щодо охорони тваринного світу та 

боротьби з браконьєрством на 2021 рік. 

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)) 

120,0 
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Напрямок/Назва заходу Головний  

розпорядник 

коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

3.3. Управлінню Державного агентства рибного 

господарства у Полтавській області на захід щодо 

охорони тваринного світу та боротьби з браконьєрством 

(придбання тепловізора INFIRAY (IRAY) або аналогів 

до нього). 

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)) 

40,5 

4. Проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду: 15 918,182 

4.1. Комунальній установі природно-заповідного фонду 

регіональному ландшафтному парку «Диканський» 

Полтавської обласної ради  на утримання об'єкту 

природно-заповідного фонду регіонального 

ландшафтного парку «Диканський» Полтавської 

обласної ради. 

Департамент екології 

та природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

47,211 

4.2. Комунальній установі природно-заповідного фонду 

регіональному ландшафтному парку «Диканський» 

Полтавської обласної ради на поточний ремонт 

приміщення комунальної установи природно-

заповідного фонду регіональний ландшафтний парк 

«Диканський» Полтавської обласної ради - створення 

візит-центру регіонального ландшафтного парку 

«Диканський». 

Департамент екології 

та природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

125,325 

4.3. Комунальній установі природно-заповідного фонду 

регіональному ландшафтному парку «Диканський» 

Полтавської обласної ради на облаштування екологічних 

стежок у регіональному ландшафтному парку 

«Диканський» та видавництво еколого-просвітницьких 

методичних матеріалів та буклетів. 

Департамент екології 

та природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

59,9 

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 
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4.6. Комунальній установі «Рекреаційний центр 

Криворудський» Полтавської обласної ради на 

розроблення проєкту створення територій і об'єктів 

природно-заповідного фонду та організації їх територій 

дендрологічного парку загальнодержавного значення 

«Криворудський», який перебуває у постійному 

користуванні комунальної установи «Рекреаційний 

центр Криворудський» Полтавської обласної ради. 

Департамент культури і 

туризму Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

123,0 

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 

 

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 

4.13. Хорольському ботанічному саду на зміцнення 

матеріально-технічної бази Хорольського ботанічного 

саду (придбання міні трактора та навісного обладнання). 

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)) 

153,980 
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5. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і 

побутових відходів 

34 812,5 

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 

18 990,0 

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 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

6 045,0 

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 

засобів захисту рослин у Полтавській області. 

Департамент екології 

та природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

6 065,5 

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 

5.5. Комунальній установі Полтавської обласної ради з 

експлуатації адміністративних будівель на забезпечення 

екологічно безпечного збирання, перевезення  в  

2021 році відходів (люмінесцентних ламп, термометрів, 

батарейок) з метою їх подальшої утилізації в рамках 

обласної програми «Екологічні ініціативи Полтавської 

області на 2019-2021 роки». 

Управління майном 

Полтавської обласної 

ради  

500,0 

6. Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного 

середовища , в тому числі проведення наукових досліджень, заходів з 

екологічної освіти та пропаганди: 

7 782,555 

6.1. Полтавському обласному еколого-натуралістичному 

центру учнівської молоді на обласний конкурс-огляд 

колективів екологічної просвіти закладів позашкільної 

та загальної середньої освіти «Земля-наш спільний дім». 

Департамент освіти та 

науки Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

30,9 

6.2. Полтавському обласному еколого-натуралістичному 

центру учнівської молоді на проведення обласної акції 

«Зелений паросток майбутнього». 

Департамент освіти та 

науки Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

19,3 

6.3. Полтавському обласному еколого-натуралістичному 

центру учнівської молоді на проведення обласного 

конкурсу «До чистих джерел». 

Департамент освіти та 

науки Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

7,1 
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6.4. Полтавському обласному еколого-натуралістичному 

центру учнівської молоді на проведення обласної 

екологічної експедиції «Чиста хвиля». 

Департамент освіти та 

науки Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

26,4 

6.5. Полтавському обласному еколого-натуралістичному 

центру учнівської молоді на обласний збір юних 

екологів, учасників обласних конкурсів «Мій рідний 

край, моя земля», «Парки - легені міст і сіл», «Збережи 

ялинку», обласного конкурсу внутрішнього та 

зовнішнього озеленення навчальних закладів «Галерея 

кімнатних рослин», обласного конкурсу школярів та 

учнівської молоді «Вчимося заповідувати», обласного 

конкурсу експериментально - дослідницьких робіт із 

природознавства та біології «Юний дослідник», обласної 

акції школярів та учнівської молоді «Ліси для 

нащадків», обласної природоохоронно-

пропагандистської акції «Птах року», обласної акції 

«Рослини - рятівники від радіації», обласної 

природоохоронної акції «Великий зимовий облік 

птахів», обласного еколого-натуралістичного походу 

«Біощит», обласних трудових акцій «Плекаємо сад», 

«Дослідницький марафон», «Юннатівський зеленбуд», 

«Парад квітів біля школи», обласного конкурсу 

екологічних плакатів «Природа і люди», обласного 

юннатського фестивалю «В об'єктиві натураліста». 

Департамент освіти та 

науки Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

139,3 

6.6. Полтавському обласному еколого-натуралістичному 

центру учнівської молоді на обласний дитячий еколого-

краєзнавчий конкурс «Малі ріки Полтавщини». 

Департамент освіти та 

науки Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

24,1 

6.7. Полтавському обласному еколого-натуралістичному 

центру учнівської молоді на проведення інших еколого-

просвітницьких заходів. 

Департамент освіти та 

науки Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

30,0 

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 

6.9. Комунальній установі природно-заповідного фонду 

регіональному ландшафтному парку «Кременчуцькі 

плавні» Полтавської обласної ради на проведення 

науково-практичного  семінару та екологічного заходу 

«Зелений марафон», приурочених до 20-річчя утворення 

установи природно-заповідного фонду регіональний 

ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні». 

Департамент екології 

та природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

71,9 
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6.10. Комунальній установі «Рекреаційний центр 

Криворудський» Полтавської обласної ради на 

проведення науково-технічних конференцій і семінарів, 

організацію виставок, фестивалів та інших заходів щодо 

пропаганди охорони навколишнього природного 

середовища, промоції туристично-рекреаційного 

потенціалу дендрологічного парку загальнодержавного 

значення «Криворудський» та Полтавської області, 

видання поліграфічної продукції з екологічної тематики 

«Заповідна краса Полтавщини. Дендрологічний парк 

загальнодержавного значення «Криворудський»», у 

комунальній установі «Рекреаційний центр 

Криворудський» Полтавської обласної ради. 

Департамент культури і 

туризму Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

64,5 

6.11. Департаменту економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної державної 

адміністрації на проведення стратегічної екологічної 

оцінки Програми економічного і соціального розвитку 

Полтавської області на 2022 рік. 

Департамент 

економічного розвитку, 

торгівлі та залучення 

інвестицій Полтавської 

обласної 

50,0 

6.12. Управлінню житлово-комунального господарства 

Полтавської обласної державної адміністрації на 

розробку Детального плану території за межами 

населеного пункту Макухівка Полтавської області для 

розташування сміттєпереробного заводу. 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

285,0 

6.13. Управлінню житлово-комунального господарства 

Полтавської обласної державної адміністрації на 

розробку «Комплексної програми поводження з 

твердими побутовими відходами у Полтавській області 

на 2022 - 2030 роки». 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

300,0 

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 

1 343,08 

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 

633,57 



10 

Напрямок/Назва заходу Головний  

розпорядник 

коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

6.17. Полтавській обласній раді на створення умов для 

фінансування у 2021 році проєктів-переможців конкурсу 

екологічних ініціатив Полтавської області 2020 року в 

рамках обласної програми «Екологічні ініціативи 

Полтавської області на 2019-2021 роки» (капітальні 

видатки). 

Департамент екології 

та природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

1053,395 

6.18. Полтавській обласній раді на створення умов для 

фінансування у 2021 році проєктів-переможців конкурсу 

екологічних громадських ініціатив Полтавської області 

2020 року в рамках обласної програми «Екологічні 

ініціативи Полтавської області на 2019-2021 роки» 

(поточні видатки). 

Департамент екології 

та природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

247,21 

6.19. Департаменту агропромислового розвитку 

Полтавської обласної державної адміністрації на 

розробку техніко-економічного обгрунтування проєкту 

будівництва об’єкта поводження з відходами 

(спеціалізованого підприємства з переробки побічних 

продуктів тваринного походження) на території 

Полтавської області. 

Департамент 

агропромислового 

розвитку Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

300,0 

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 

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 
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Напрямок/Назва заходу Головний  

розпорядник 

коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

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 

 

 

 

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 

90 384,988 Всього коштів на фінансування заходів, 

спрямованих на розвиток об’єктів 

охорони навколишнього природного 

середовища, в тому числі 

102 722,524 

2. 1.Проведення заходів з охорони і 

раціонального використання водних 

ресурсів: 

34 427,559 1.Проведення заходів з охорони і 

раціонального використання водних 

ресурсів: 

41 666,215 

3. 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, 

містобудуванн

я і архітектури 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

1 624,729 1.1. Комунальному 

підприємству 

Полтавської обласної 

ради 

«Полтававодоканал» 

на реконструкцію 

ділянки 

каналізаційного 

колектора Д-700мм 

по вул. Пилипа 

Орлика на відрізку 

вул. Гоголя-

Панянський бульвар-

Соборний майдан. 

Перша черга 

будівництва 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації та 

енергетики 

10 778,656 

4. 1.3. Департаменту 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації на 

будівництво 

напірного колектора  

в м. Пирятин 

Полтавської області. 

Перерахунок 

кошторисної вартості. 

Департамент 

будівництва, 

містобудуванн

я і архітектури 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

2 838,463 1.3. Комунальному 

підприємству 

«Чорнухи комунгосп» 

Чорнухинської 

селищної ради 

Лубенського району  

Полтавської області 

на заміну обладнання 

очисних споруд  

смт Чорнухи 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

(субвенція 

бюджету 

Чорнухинської 

селищної 

територіальної 

громади) 

560,0 

5. 1.5. Департаменту 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації на 

будівництво 

каналізаційного 

колектора по  

вул. Маршала 

Бірюзова та вул. 

Ковпака в  

м. Полтава. 

Коригування. 

Департамент 

будівництва, 

містобудуванн

я і архітектури 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

9 462,873 1.5. Департаменту 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації на 

будівництво 

каналізаційного 

колектора по  

вул. Маршала 

Бірюзова та  

вул. Ковпака в  

м. Полтава. 

Коригування. 

Департамент 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації  

13 926,065 



2 
№ 

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 

6. 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 

5 800,000 1.8. Виконавчому 

комітету Глобинської 

міської ради на 

будівництво міської 

каналізаційної 

системи "Центр" 

(напірний колектор та 

самопливний 

колектор по вул. 

Мічуріна) в  

м. Глобине 

Полтавської області. 

Коригування. 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

(субвенція 

бюджету 

Глобинської 

міської 

територіальної 

громади) 

1 700,0 

7. 2.Проведення заходів з охорони і 

раціонального використання 

природних рослинних ресурсів 

1 944,172 2.Проведення заходів з охорони і 

раціонального використання 

природних рослинних ресурсів 

2 328,572 

8.    2.12. Державному 

підприємству 

«Кременчуцьке лісове 

господарство» на 

придбання 

телевізійної системи 

раннього виявлення 

лісових пожеж та 

щогли мобільної 

решітчастої 

металевої. 

Департамент з 

питань 

оборонної 

роботи, 

цивільного 

захисту та 

взаємодії з 

правоохоронним

и органами 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

384,4 

9. 3 Проведення заходів з охорони і 

раціонального використання ресурсів 

тваринного світу: 

54,0 3 Проведення заходів з охорони і 

раціонального використання ресурсів 

тваринного світу: 

214,5 

10.    3.2. Державній 

екологічній інспекції 

центрального округу 

на заходи щодо 

охорони тваринного 

світу та боротьби з 

браконьєрством на 

2021 рік  

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

(субвенція з 

місцевого 

бюджету 

державному 

бюджету на 

виконання 

програм 

соціально-

економічного 

розвитку 

регіонів (на 

природоохоронн

і заходи)) 

120,0 

11.    3.3. Управлінню 

Державного агентства 

рибного господарства 

Департамент 

екології та 

природних 

40,5 



3 
№ 

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 

у Полтавській області 

на захід щодо 

охорони тваринного 

світу та боротьби з 

браконьєрством 

(придбання 

тепловізора INFIRAY 

(IRAY) або аналогів 

до нього). 

ресурсів 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

(субвенція з 

місцевого 

бюджету 

державному 

бюджету на 

виконання 

програм 

соціально-

економічного 

розвитку 

регіонів (на 

природоохоронн

і заходи)) 

12. 4. Проведення заходів зі збереження 

природно-заповідного фонду: 

15 764,202 4. Проведення заходів зі збереження 

природно-заповідного фонду: 

15 918,182 

13.    4.13. Хорольському 

ботанічному саду на 

зміцнення 

матеріально-технічної 

бази Хорольського 

ботанічного саду 

(придбання міні 

трактора та навісного 

обладнання) 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

(субвенція з 

місцевого 

бюджету 

державному 

бюджету на 

виконання 

програм 

соціально-

економічного 

розвитку 

регіонів (на 

природоохоронн

і заходи)) 

153,980 

14. 5. Раціональне використання і 

зберігання відходів виробництва і 

побутових відходів 

29 262,5 5. Раціональне використання і 

зберігання відходів виробництва і 

побутових відходів 

34 812,5 

15. 5.1. Департаменту 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації на 

придбання машин для 

збору, 

транспортування та 

складування 

побутових відходів.  

 

Департамент 

будівництва, 

містобудуванн

я і архітектури 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

12 380,0 

 

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 

18 990,0 

16. 5.2. Департаменту 

будівництва, 

містобудування і 

Департамент 

будівництва, 

містобудуванн

7 605,0 5.2. Департаменту 

будівництва, 

містобудування і 

Департамент 

будівництва, 

містобудування і 

6 045,0 



4 
№ 

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 

архітектури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації на 

придбання машин для 

збору, 

транспортування та 

складування 

побутових відходів у 

2021 році.  

я і архітектури 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

архітектури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації на 

придбання машин для 

збору, 

транспортування та 

складування 

побутових відходів у 

2021 році.  

архітектури 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

17.    5.5. Комунальній 

установі Полтавської 

обласної ради з 

експлуатації 

адміністративних 

будівель на 

забезпечення 

екологічно 

безпечного збирання, 

перевезення  в  

2021 році відходів 

(люмінесцентних 

ламп, термометрів, 

батарейок) з метою їх 

подальшої утилізації 

в рамках обласної 

програми «Екологічні 

ініціативи 

Полтавської області 

на 2019-2021 роки». 

Управління 

майном 

Полтавської 

обласної ради  

500,0 

18. 6. Інша діяльність у сфері охорони 

навколишнього природного 

середовища , в тому числі проведення 

наукових досліджень, заходів з 

екологічної освіти та пропаганди: 

8 432,555 6. Інша діяльність у сфері охорони 

навколишнього природного 

середовища , в тому числі проведення 

наукових досліджень, заходів з 

екологічної освіти та пропаганди: 

7 782,555 

19. 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 

1 367,755 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 

1 343,08 

20. 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 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

608,895 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 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

633,57 
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№ 

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 

Полтавської області 

на 2019-2021 роки» 

(поточні видатки). 

Полтавської області 

на 2019-2021 роки» 

(поточні видатки). 

21. 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 6.19. Департаменту 

агропромислового 

розвитку Полтавської 

обласної державної 

адміністрації на 

розробку техніко-

економічного 

обгрунтування 

проєкту будівництва 

об’єкта поводження з 

відходами 

(спеціалізованого 

підприємства з 

переробки побічних 

продуктів тваринного 

походження) на 

території Полтавської 

області. 

Департамент 

агропромисловог

о розвитку 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

300,0 

22. 7. Заходи з охорони атмосферного 

повітря: 

500,0 виключити  

23. 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 виключити   

 

 

 

Тимчасово виконувач обов’язків  

директора Департаменту екології  

та природних ресурсів Полтавської 

обласної державної адміністрації      В.П. 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 (далі – Департамент). Проєкт 

рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: покращення екологічного стану Полтавської області. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Підставою розроблення 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 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) (далі – Порядок), подані запити для 

фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища 

Полтавської області в 2021 році 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 та 

відповідно з листами зверненнями від заявників про необхідність внесення 

змін. 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; 

− 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. 
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3. Суть проєкту рішення 

 

Суттю прийняття рішення є внесення змін до Переліку 

природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього 

природного середовища Полтавської області у 2021 році та викладення його в 

новій редакції. 

 

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 додаткових 

фінансових витрат з фонду охорони навколишнього природного середовища 

Полтавської області в сумі 12 337,536 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. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією.  
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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 

 


