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

м. Полтава

№2

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, Грекова Марина
Миколаївна, Жук Сергій Миколайович, Коваленко Геннадій Борисович,
Корецький Микола Борисович, Кравченко Дмитро Васильович, Пантюх Валерія
Юріївна, Сухань Олександр Якович.
Відсутні члени постійної комісії: Бовдир Олексій Васильович, Москалик Іван
Володимирович.
Взяли участь:
Лемешко
Олександр Миколайович

перший
заступник
обласної ради

голови

Полтавської

Руроєва
Лілія Олександрівна

заступник голови Полтавської обласної ради

Греков
Євген Анатолійович

заступник голови Полтавської
державної адміністрації

Близнюк
Іван Федорович

депутат Полтавської обласної ради

Босенко
Лариса Василівна

депутат Полтавської обласної ради

Цибульська
Юлія Володимирівна

депутат Полтавської обласної ради

Паутова
Тетяна Олександрівна

заступник керівника апарату – керуючий
справами виконавчого апарату обласної ради

обласної
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Представники підприємств, установ, організацій
Березова
Ірина Леонідівна

начальник відділу інвестиційної діяльності та
проектного менеджменту виконавчого апарату
обласної ради

Венгер
Сергій Володимирович

директор Департаменту з питань оборонної
роботи, цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними
органами
Полтавської
обласної державної адміністрації

Вергелес
Андрій Олександрович

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

Ковальська
Віта Володимирівна

директор Департаменту освіти і науки
Полтавської обласної державної адміністрації

Козій
Віталій Вікторович

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

Рева
Едуард Васильович

заступник
директора
Департаменту
−
начальник управління житлово-комунального
господарства
Департаменту
будівництва,
містобудування і архітектури та житловокомунального
господарства
Полтавської
обласної державної адміністрації

Савченко
Михайло Петрович

начальник відділу нормування дозвільної
діяльності, біоресурсів та заповідної справи
Департаменту екології та природних ресурсів
Полтавської обласної державної адміністрації

Сизько
Сергій Іванович

начальник
управління
капітального
будівництва
Департаменту
будівництва,
містобудування і архітектури та житловокомунального
господарства
Полтавської
обласної державної адміністрації

Синявська
Тамара Григорівна

начальник відділу юридичного забезпечення
виконавчого апарату обласної ради

Соколовська
Світлана Сергіївна

начальник технічного відділу Регіонального
офісу водних ресурсів у Полтавській області

Тенянко
Олексій Григорович

перший заступник начальника Полтавського
обласного
управління
лісового
та
мисливського господарства
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Фролов
Сергій Олександрович

директор Департаменту агропромислового
розвитку Полтавської обласної державної
адміністрації

Чмир
Олександр Данилович

начальник відділу водних відносин та
басейнової взаємодії Регіонального офісу
водних ресурсів у Полтавській області

Представники громадськості:
Лагура
Юрій Олександрович

депутат
Терешківської
територіальної громади

об’єднаної

Майборода
Олександр Петрович

депутат
Терешківської
територіальної громади

об’єднаної

Яковенко
Петро Іванович

завідувач сектору охорони тваринного світу і
рибних
запасів
громадської
організації
«Національна екологічна безпека»

Представники засобів масової інформації
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 припинення права
користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
"ПОЛТАВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"».
2. Про проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до органів місцевого самоврядування
територіальних громад Полтавської області щодо покращення екологічного
стану та захисту навколишнього середовища Полтавської області».
3. Про стан виконання заходів Регіональної цільової програми розвитку
водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро в
Полтавській області на період до 2021 року.
4. Про хід виконання регіональної цільової Програми охорони довкілля,
раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної
безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 20172021 роки («Довкілля-2021»).
5. Про звіти розпорядників коштів щодо використання коштів фонду
охорони навколишнього природного середовища Полтавської області у 2020
році.
6. Про стан виконання обласної програми «Екологічні ініціативи
Полтавської області на 2019 – 2021 роки».
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7. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань екології та
раціонального природокористування на 2021 рік.
8. Різне.
ВИРІШИЛИ: взяти порядок денний за основу.
Голосували: за – 11, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
Є. Корф запропонував розглянути питання в наступній послідовності:
1. Про звіти розпорядників коштів щодо використання коштів фонду
охорони навколишнього природного середовища Полтавської області у
2020 році.
2. Про стан виконання обласної програми «Екологічні ініціативи
Полтавської області на 2019 – 2021 роки».
3. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань екології та
раціонального природокористування на 2021 рік.
4. Про проєкт рішення обласної ради «Про припинення права
користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
"ПОЛТАВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"».
5. Про проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до органів місцевого самоврядування
територіальних громад Полтавської області щодо покращення екологічного
стану та захисту навколишнього середовища Полтавської області».
6. Про стан виконання заходів Регіональної цільової програми розвитку
водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро в
Полтавській області на період до 2021 року.
7. Про хід виконання регіональної цільової Програми охорони довкілля,
раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної
безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на
2017-2021 роки («Довкілля-2021»).
8. Різне.
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію голови постійної комісії щодо порядку
розгляду питань порядку денного.
Голосували: за – 7, проти – 1, утримались – 3, не голосували – 0.
Є. Греков запропонував включити до порядку денного питання «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"».

5
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо включення зазначеного питання до
порядку денного.
Голосували: за – 7, проти – 1, утримались – 2, не голосували – 1.
1. Про звіти розпорядників коштів щодо використання коштів фонду
охорони навколишнього природного середовища Полтавської області у
2020 році.
СЛУХАЛИ:
А.
Вергелеса,
який
повідомив,
що
фінансування
природоохоронних заходів з Фонду охорони навколишнього природного
середовища Полтавської області (далі – Фонд) здійснюється відповідно до
вимог Порядку планування і фінансування природоохоронних заходів з
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі –
Порядок), затвердженого рішенням тринадцятої сесії Полтавської обласної
ради шостого скликання від 14.11.2012, та Положення про фонд охорони
навколишнього природного середовища Полтавської області, затвердженого
рішенням десятої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від
29.02.2012. Кошти Фонду використовуються в межах бюджетних програм,
згідно з кошторисами доходів і видатків на відповідний бюджетний період. З
Фонду фінансуються заходи, що належать до природоохоронних, які
відповідають Переліку видів діяльності, що затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 (зі змінами).
Основою для розгляду та включення природоохоронного заходу до
проєкту Переліку природоохоронних заходів для фінансування з Фонду (далі –
Перелік) є «Запит на фінансування природоохоронних заходів з фонду охорони
навколишнього природного середовища Полтавської області» (далі – Запит) на
визначений бюджетний період.
Для фінансування у 2020 році до Департаменту екології та природних
ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації надійшло 152 запита на
суму 224 млн 693 тис. 203 грн.
Рішенням тридцять першої сесії Полтавської обласної ради сьомого
скликання від 28.02.2020 № 1294 затверджено Перелік природоохоронних
заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього природного
середовища Полтавської області в 2020 році (зі змінами) на суму
84 млн 179 тис. 265 грн., до якого увійшло 56 заходів. Ці кошти розподілені за
такими напрямками:
− проведення заходів з охорони і раціонального використання водних
ресурсів (заплановано 35 316,084 тис. грн, профінансовано 28 950,926 тис. грн);
− проведення заходів з охорони, раціонального використання і зберігання
відходів виробництва і побутових відходів (заплановано 24 268,728 тис. грн,
профінансовано 1 661,309 тис. грн);
− проведення заходів з охорони і раціонального використання земель
(заплановано 12 900 тис. грн, профінансовано 12 823,905 тис. грн);
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− проведення заходів із збереження природно-заповідного фонду
(заплановано 1 364,903 тис. грн, профінансовано 928,598 тис. грн);
− проведення заходів з охорони і раціонального використання природних
рослинних ресурсів. (заплановано 2 069,500 тис. грн, профінансовано
1 865,700 тис. грн);
− проведення заходів з охорони і раціонального використання ресурсів
тваринного світу (заплановано 431,300 тис. грн, профінансовано
390,105 тис. грн.);
− інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного
середовища, в тому числі проведення наукових досліджень, заходів з
екологічної освіти та пропаганди. (заплановано 7 828,750 тис. грн,
профінансовано 1 271,766 тис. грн).
ВИСТУПИЛИ: на прохання членів постійної комісії детально розглянули всі
природоохоронні заходи, які фінансувалися за коштів фонду охорони
навколишнього природного середовища Полтавської області у 2020 році.
Є. Корф – доручив Регіональному офісу водних ресурсів у Полтавській області
надати членам постійної комісії обласної ради з питань екології та
раціонального природокористування розгорнуту інформацію по розчищенню та
регулюванню русла р. Многа на території Полтавської області.
В обговоренні питання взяли участь: В. Мінязев, Д. Кравченко, І. Близнюк,
Л. Босенко, Е. Рева, С. Сизько, С. Фролов, В. Ковальська, С. Венгер,
С. Соколовська.
ВИРІШИЛИ: інформацію А. Вергелеса, тимчасово виконувача обов’язків
директора Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної
державної адміністрації, та головних розпорядників коштів фонду охорони
навколишнього природного середовища Полтавської області у 2020 році, взяти
до відома.
Голосували: за – 10, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
2. Про стан виконання обласної програми «Екологічні ініціативи
Полтавської області на 2019 – 2021 роки».
СЛУХАЛИ: І. Березову, яка розповіла, що стратегічною метою обласної
програми «Екологічні ініціативи Полтавської області на 2019 – 2021 роки» (далі
– Програма) є залучення широкого кола громадян та активізація їх співпраці з
органами місцевого самоврядування, виконавчою владою в напрямку
підвищення екологічної свідомості і культури поводження з твердими
побутовими відходами задля вирішення місцевих екологічних проблем.
Операційною метою Програми є підтримка громадських екологічних
ініціатив мешканців територіальних громад Полтавської області, що
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сприятимуть збереженню природних ресурсів та біологічного різноманіття,
популяризації раціонального поводження з побутовими відходами, у тому числі
небезпечними; підвищенню комфортності проживання громадян та санітарноепідемічного благополуччя населення. Відповідальним виконавцем Програми є
Полтавська обласна рада. Співвиконавцями є Департамент екології та
природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації, комунальне
автотранспортне підприємство Полтавської обласної ради.
Протягом двох років усі заходи, заплановані Програмою, виконані майже
в повному обсязі.
За напрямом 1 «Підвищення обізнаності територіальних громад щодо
поводження з твердими побутовими відходами» протягом 2019 – 2020 років:
− за підтримки експертів в сфері екології і охорони довкілля та у
співпраці з ГО «Еколтава» та «Нова Полтава» розроблено нормативно-правову
базу для старту Конкурсу екологічних громадських ініціатив Полтавської
області (далі – Конкурс); виготовлено інформаційно-просвітницьку продукцію,
брендовану продукцію для учасників Конкурсу; проведено 4 вебінари та 28
виїзних консультаційних зустрічей з територіальними громадами області щодо
умов Конкурсу, кращих вітчизняних та зарубіжних практик правильного
поводження з твердими побутовими відходами, у тому числі небезпечними;
− за ініціативи лабораторії інноваційного розвитку ПРООН в Україні
разом з Центром Розвитку Інновацій організовано конкурсний відбір на участь
територіальних громад Полтавської області в проєкті-челенджі «Не пали –
компостуй!»; відібрано 11 громад: Засульську, Краснолуцьку, Козельщинську,
Малоперещепинську,
Михайлівську,
Новосанжарську,
Опішнянську,
Петрівсько-Роменську, Пирятинську, Пришибську, Сергіївську;
− забезпечено виготовлення відеороликів про алгоритм онлайн подачі
проектів на Конкурс, реалізовані громадські екологічні ініціативи, роботу
Екобусу в громадах Полтавщини, тощо.
З 2020 року завдяки створенню інформаційно-комунікаційної системи
«Smart Region Полтавської області» (далі – Система) з’явився електронний
модуль «Екологічні ініціативи» (https://smartregion.pl.ua/ei), який дозволяє
учасникам Конкурсу самостійно створювати проект для участі в Програмі,
через проходження авторизації за допомогою КЕП/ЕЦП або Bank ID, або
Mobile ID голосувати за проекти, ознайомлюватися з фото реалізованих
проектів, звітною документацією, що подається органами місцевого
самоврядування
до
кожного
профінансованого
проекту-переможця;
завантажувати всі нормативні документи, що регламентують проведення
Конкурсу, переглядати відеоматеріали екологічної тематики, слідкувати за
новинами відповідної тематики, тощо.
За напрямом 2 «Організація та проведення Конкурсу екологічних
громадських ініціатив» відділом інвестиційної діяльності та проектного
менеджменту виконавчого апарату обласної ради щорічно забезпечено супровід
Конкурсу, постійну комунікацію з громадами щодо проблемних питань
втілення ініціатив, забезпечено організацію роботи відповідної робочої групи.

8
Зміст, результати реалізації усіх профінансованих коштом обласного і
місцевого
бюджетів,
представлені
у
відкритому
доступі
https://smartregion.pl.ua/ei/projects. Також доступна онлайн послуга замовлення
послугу екобусу https://smartregion.pl.ua/ei/ecobus
За напрямом 3 «Створення умов для підвищення культури поводження з
небезпечними побутовими відходами» у 2019 році комунальним
автотранспортним підприємством Полтавської області було придбано
автотранспортний засіб Fiat Ducato (760,00 тис. грн) та забезпечено його
переобладнання для надання послуг з перевезення небезпечних побутових
відходів: використаних батарейок, ламп і термометрів (95,872 тис. грн).
17 червня 2020 року в селищі Диканька Полтавської області відділом
інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату
обласної ради було організовано виїзний семінар «Екобус для громад
Полтавщини», де головам громад був представлений повний алгоритм роботи
екобусу на території всієї Полтавської області.
Для мешканців Полтавської області ця послуга є безкоштовною. Кожний
мешканець села (селища) чи міста у визначений час може прийти і здати
використані батарейки або лампи, або непрацюючі термометри на утилізацію.
Для юридичних осіб (підприємств, установ, організацій усіх форм власності,
фізичних осіб-підприємців), які виявлять бажання замовити послугу екобусу, ця
послуга може надаватися на договірній основі.
Витрати, пов’язані з перевезенням та утилізацією небезпечних побутових
відходів, здійснюють органи місцевого самоврядування, які відповідно до
статті 21 Закону України «Про відходи» повинні забезпечувати організацію
збирання і видалення побутових відходів на своїй території, у т. ч. небезпечних.
На допомогу територіальним громадам Полтавською обласною радою
було запропоновано партнерський механізм оплати витрат на утилізацію
небезпечних побутових відходів, які складають найбільшу питому вагу в
остаточній вартості цієї послуги. 50 % вартості утилізації оплачує комунальне
автотранспортне підприємство обласної ради коштом обласного екологічного
фонду і 50 % оплачує сільська/селищна/міська рада самостійно разом з
транспортними витратами, що включають витрати на паливно-мастильні
матеріали та оплату роботи водія.
За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього середовища
на оплату послуги з утилізації батарейок було використано 196,350 тис. грн
(оплата послуги за договором з ТОВ «Екологічні інвестиції», що був укладений
за підсумками відкритих торгів) та 93,718 тис. грн – з утилізації ламп і
термометрів (оплата послуги за договором з ТОВ «Полекозахист»). Не
використано 209,931 тис. грн.
Ю. Цибульська – запитала, як визначається вартість послуги екобусу.
І. Березова – відповіла, що вартість послуги екобусу для кожної громади
розраховується індивідуально, виходячи з вивезеного на її території об’єму
ламп, батарейок і термометрів і транспортних витрат.
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В обговоренні питання взяли участь: І. Близнюк, Л. Босенко, В. Пантюх.
ВИРІШИЛИ: інформацію І. Березової, начальника відділу інвестиційної
діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату обласної ради,
взяти до відома.
Голосували: за – 11, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
3. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань екології та
раціонального природокористування на 2021 рік.
СЛУХАЛИ: Є. Корфа, який запропонував підтримати пропозицією О. Суханя:
«До розгляду питання "Про стан ведення мисливських господарств
(підприємств) області усіх форм власності та перевірку їхньої діяльності в
2020 році" залучити об’єднані територіальні громади».
Голосували: за – 11, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИСТУПИЛИ: Є. Корф – звернувся до виконавчого апарату обласної ради з
питанням затвердження Положення про фонд охорони навколишнього
природного середовища Полтавської області (далі – Положення) та Порядку
планування та фінансування природоохоронних заходів з Фонду охорони
навколишнього природного середовища Полтавської області (далі – Порядок).
Запропонував членам постійної комісії обласної ради з питань екології та
раціонального природокористування до 01.04.2021 надати пропозиції до
Положення про фонд охорони навколишнього природного середовища
Полтавської області та до Порядку планування та фінансування
природоохоронних заходів з Фонду охорони навколишнього природного
середовища Полтавської області, Департаменту екології та природних ресурсів
Полтавської обласної державної адміністрації до 01.05.2021 надати на розгляд
постійної комісії обласної ради та рекомендував Полтавській обласній
державній адміністрації до 01.10.2021 внести на розгляд чергової сесії
Полтавської обласної ради відповідні проєкти рішень.
В. Козій – пояснив, що Положення та Порядок є взаємопов’язаними
документами. Порядок є регуляторним актом, тому перед його затвердженням
необхідно дотриматися відповідних процедур, визначених Законом України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності».
А. Вергелес – пояснив скільки часу потрібно Департаменту екології та
природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації для
підготовки відповідних проєктів рішень.
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Голосували: за – 11, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
Я. Аранчій – підняла питання якості води у річці Ворскла та інших річках
Полтавської області. Аналізи проб води не відповідають вимогам по
бактеріологічним показникам. Також звернула увагу на стан піску на дитячих
майданчиках.
В. Козій – запропонував секретарю комісії ініціювати дане питання на
наступному засіданні постійної комісії, надіславши до обласної ради
відповідного листа.
Є. Корф запропонував:
− питання «Про стан ведення мисливських господарств (підприємств)
області усіх форм власності та перевірку їхньої діяльності в 2020 році»
розглянути в І кварталі 2021 року, оскільки контрольні таксації мисливських
господарств проводяться в січні – лютому і пропозиції про можливий
перерозподіл мисливських угідь при незадовільному ведені мисливського
господарства повинні бути розглянуті терміново.
Голосували: за – 11, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
− питання «Про стан виконання Програми фінансування комунальних
установ природно-заповідного фонду Полтавської обласної ради на
2019 – 2023 роки», «Про оголошення, зміну меж територій та об’єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення в межах області» та «Про
вжиті заходи щодо розроблення та затвердження проєктів щодо встановлення
меж об’єктів природно-заповідного фонду та винесення їх в натуру» розглянути
в І кварталі 2021 року.
Голосували: за – 11, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
− до всіх питань, пов’язаних з коштами, особливо – використання за
2020 рік та план надходжень на 2021 рік, обов’язково залучати Департамент
фінансів Полтавської обласної державної адміністрації.
Голосували: за – 11, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
Г. Коваленко – підняв питання використання коштів, отриманих як частина
ренти від видобутку нафти і газу на території області.
Є. Корф – запропонував Г. Коваленку звернутися з відповідним зверненням до
Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації для
детального вивчення зазначеного питання.
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Д. Кравченко – запропонував провести детальний аналіз надходження
екологічного податку по регіонах для більш ефективного і справедливого
розподілу коштів фонду охорони навколишнього природного середовища
Полтавської області у 2021 році.
І. Близнюк – запропонував у ІІІ кварталі 2021 року провести виїзне засідання
постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального
природокористування на березі річки Удай на території Дейманівської сільської
ради Полтавської області.
Голосували: за – 11, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
В обговоренні питання взяли участь: В. Мінязев, Є. Греков.
ВИРІШИЛИ:
1. Внести до плану роботи постійної комісії обласної ради з питань
екології та раціонального природокористування на 2021 рік наступні зміни:
− питання «Про стан ведення мисливських господарств (підприємств)
області усіх форм власності та перевірку їхньої діяльності в 2020 році»
розглянути в І кварталі 2021 року. До розгляду питання залучити об’єднані
територіальні громади;
− питання «Про стан виконання Програми фінансування комунальних
установ природно-заповідного фонду Полтавської обласної ради на
2019 – 2023 роки», «Про оголошення, зміну меж територій та об’єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення в межах області» та «Про
вжиті заходи щодо розроблення та затвердження проєктів щодо встановлення
меж об’єктів природно-заповідного фонду та винесення їх в натуру» розглянути
в І кварталі 2021 року;
− до всіх питань, пов’язаних з фінансами, залучити Департамент фінансів
Полтавської обласної державної адміністрації;
− у ІІІ кварталі 2021 року провести виїзне засідання постійної комісії
обласної ради з питань екології та раціонального природокористування на
березі річки Удай на території Дейманівської сільської ради Полтавської
області.
2. Затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з питань
екології та раціонального природокористування на 2021 рік із запропонованими
змінами.
3. Рекомендувати членам постійної комісії обласної ради з питань
екології та раціонального природокористування до 01.04.2021 надати
пропозиції до Положення про фонд охорони навколишнього природного
середовища Полтавської області та до Порядку планування та фінансування
природоохоронних заходів з Фонду охорони навколишнього природного
середовища Полтавської області.
4. Рекомендувати Департаменту екології та природних ресурсів
Полтавської обласної державної адміністрації до 01.05.2021 надати на розгляд
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постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального
природокористування проєкт Положення про фонд охорони навколишнього
природного середовища Полтавської області та проєкт Порядку планування та
фінансування природоохоронних заходів з Фонду охорони навколишнього
природного середовища Полтавської області.
5. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації до
01.10.2021 внести на розгляд чергової сесії Полтавської обласної ради проєкт
рішення «Про затвердження Положення про фонд охорони навколишнього
природного середовища Полтавської області» та проєкт рішення «Про
затвердження Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів
з Фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області».
Голосували: за – 11, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
Є. Корф – запропонував внести зміни до порядку денного і розглянути 4
питанням питання «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"».
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію голови постійної комісії щодо порядку
розгляду питань порядку денного.
Голосували: за – 11, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
4. 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: М. Савченка, 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.
ВИСТУПИЛИ: Г. Коваленко – повідомив, що 16.02.2021 був присутнім на
засіданні шостої сесії Кобеляцької міської ради восьмого скликання. Брав
участь у розгляді питання «Про прийняття юридичної особи регіонального
ландшафтного парку "Нижньоворсклянський" до комунальної власності
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Кобеляцької міської ради, входження до складу засновників». Відповідним
рішенням сесії Кобеляцької міської ради безоплатно із спільної власності
територіальних громад Полтавського району Полтавської області у комунальну
власність Кобеляцької міської ради Полтавського району прийнято юридичну
особу – регіональний ландшафтний парк «Нижньоворсклянський» з усіма
правами, обов’язками та фінансовими зобов’язаннями (цілісним майновим
комплексом, основними засобами, іншими необоротними матеріальними
активами, виробничими запасами та штатною чисельністю).
Звернув увагу на бездіяльність керівництва Департаменту екології та
природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації у збереженні
природно-заповідного фонду Полтавщини та на те, що зазначене рішення
потрібно було приймати ще у 2020 році. Наголосив на потребі оновлення
положення регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський».
Є. Греков – пояснив, що Державна екологічна інспекція Центрального округу
постійно здійснює контроль у сфері охорони навколишнього природного
середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних
ресурсів та надав інформацію, щодо фінансування регіонального ландшафтного
парку з обласного бюджету.
С. Жук – наголосив, на тому, що Кобеляцька міська рада Полтавської області не
спроможна фінансово утримувати регіонально ландшафтний парк
«Нижньоворсклянський».
О. Лемешко – закликав членів постійної комісії підтримати 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"».
Г. Коваленко – запропонував для розгляду зазначеного питання залучити
представників Кобеляцької міської ради Полтавського району Полтавської
області
та
керівництво
регіонального
ландшафтного
парку
«Нижньоворсклянський».
В обговоренні питання взяли участь: В. Мінязев, В. Пантюх, Ю. Цибульська,
Л. Босенко, П. Яковенко.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію М. Савченка, начальника відділу нормування дозвільної
діяльності, біоресурсів та заповідної справи Департаменту екології та
природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації, взяти до
відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації:
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− зняти з розгляду пленарного засідання четвертої сесії Полтавської
обласної ради восьмого скликання 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"»;
− терміново оновити положення регіонального ландшафтного парку
«Нижньоворсклянський».
Голосували: за – 9, проти – 1, утримались – 1, не голосували – 0.
5. Про проєкт рішення обласної ради «Про припинення права
користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
"ПОЛТАВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"».
СЛУХАЛИ: О. Тенянка, 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». 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 України «Про мисливське господарство та полювання» (далі –
Закон) 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.
Надав відповіді на запитання Є. Корфа та Д. Кравченка.
В обговоренні питання взяли участь: М. Корецький, С. Мазур, П. Яковенко.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію О. Тенянка, першого заступника начальника Полтавського
обласного управління лісового та мисливського господарства, взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації:
− зняти з розгляду пленарного засідання четвертої сесії Полтавської
обласної ради восьмого скликання проєкт рішення обласної ради «Про
припинення права користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ "ПОЛТАВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"»;
− доопрацювати проєкт рішення обласної ради «Про припинення права
користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
"ПОЛТАВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"».
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Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 2, не голосували – 2.
6. Про проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до органів місцевого самоврядування
територіальних громад Полтавської області щодо покращення екологічного
стану та захисту навколишнього середовища Полтавської області».
СЛУХАЛИ: Є. Корфа, який повідомив, що розробником даного проєкту
рішення є депутат обласної ради В. Ярошенко. Проєктом рішення
передбачається прийняття Звернення депутатів Полтавської обласної ради до
органів місцевого самоврядування територіальних громад Полтавської області
щодо покращення екологічного стану та захисту навколишнього середовища
Полтавської області. Екологи наголошують, що під дією кліматичних факторів,
в процесі розкладу пластик виділяє отруту в атмосферу. Старі пластикові квіти
викидають на сміттєзвалище, де вони пролежують тривалий час. Спалення
таких квітів забруднює повітря токсинами і тим що ми дихаємо. Це пряма
загроза здоров’ю, особливо такі викиди сприяють виникненню онкологічних
захворювань. Закликав членів комісії підтримати даний проєкт рішення.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Звернення
депутатів Полтавської обласної ради до органів місцевого самоврядування
територіальних громад Полтавської області щодо покращення екологічного
стану та захисту навколишнього середовища Полтавської області».
Голосували: за – 10, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
7. Про стан виконання заходів Регіональної цільової програми розвитку
водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро в
Полтавській області на період до 2021 року.
СЛУХАЛИ: О. Чмиря, який повідомив, що для планомірного виконання на
об’єктах
водогосподарського
комплексу
водогосподарських,
природоохоронних та інших заходів в області розроблено «Регіональну цільову
програму розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну
річки Дніпро у Полтавській області на період до 2021 року» (далі – Регіональна
цільова програма), яка затверджена рішенням шістнадцятої сесії Полтавської
обласної ради шостого скликання від 23 травня 2013 року.
Метою Регіональної цільової програми є реалізація в області основних
напрямків державної політики у сфері розвитку водного господарства для
задоволення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах,
збереження та відтворення водних ресурсів, поліпшення екологічного стану,
розчистки і впорядкування річок, водосховищ, ставків, укріплення берегів річок
і водосховищ, відбудова та ремонт гідротехнічних споруд, відновлення ролі
меліорованих земель у продовольчому і ресурсному забезпеченні регіону,
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охорони вод від забруднення, запобігання та ліквідація наслідків шкідливої дії
вод. На ці заходи, згідно затвердженої Регіональної цільової програми,
передбачено використати 1 млрд 536 млн грн до 2021 року, в тому числу у
2020 році – 164,9 млн грн за рахунок коштів державного, обласного і місцевих
бюджетів, інших коштів не заборонених законодавством.
Доповів про стан виконання заходів, передбачених «Регіональною
цільовою програмою» за минулий рік:
− зазначена Програма діє і виконується, хоча, по деяких розділах і в не
повному обсязі;
− за 2020 рік всього виконано заходів на суму 180,965 млн грн (110 % від
суми коштів, що передбачалися програмою), у тому числі за рахунок коштів:
державного бюджету – 51,787 млн грн (150 %), обласного бюджету –
28,665 млн грн.(462 %) і місцевих бюджетів – 15,768 млн грн (23 %), коштів не
бюджетних джерел (інших коштів) – 84,745 млн грн (151 % від запланованих).
В обговоренні питання взяли участь: Є. Корф, Д. Кравченко.
ВИРІШИЛИ: інформацію О. Чмиря, начальника відділу водних відносин та
басейнової взаємодії Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській
області, взяти до відома.
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
8. Про хід виконання регіональної цільової Програми охорони довкілля,
раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної
безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на
2017-2021 роки («Довкілля-2021»).
СЛУХАЛИ: А. Вергелеса, який повідомив, що рішенням пленарного засідання
чотирнадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від
06.03.2017 № 405 затверджено Програму охорони довкілля, раціонального
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з
урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2017-2021 роки
(«Довкілля-2021»). Головним виконавцем Програми є Департамент екології та
природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації. Крім того,
по кожному із заходів Програми визначено відповідального виконавця.
Програмою на період з 2017 по 2021 роки заплановано виконання
298 природоохоронних заходів на загальну суму 718 304 180 грн (в т.ч. на
2020 рік – 48 заходів на суму 174 070 400 грн).
Фактично за весь період реалізації програми профінансовано 91 захід на
загальну суму 162 152 213 грн, що становить 22,6 % від запланованої суми
фінансування, в т.ч.:
− з державного бюджету – 8 529 595 грн (5 % від загальної суми);
− з обласного бюджету – 46 524 239 грн (в тому числі з екологічного
фонду області – 46 24 239 грн) (29 % від загальної суми);
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− з місцевих бюджетів області – 54 961 384 грн (34 % від загальної суми);
− за рахунок коштів підприємств – 51 410 495 грн (32 % від загальної
суми);
− з інших джерел – 726 500 грн (0,4% від загальної суми).
За 2020 рік профінансовано 33 заходи на суму 46 188 600 грн, в т.ч.:
− з державного бюджету – 2 заходи на суму 1 599 600 грн;
− з місцевих бюджетів – 24 заходи на суму 38 528 300 грн;
− з інших джерел – 8 заходів на суму 5 600 700 грн (кошти підприємств).
Програма за весь період її реалізації виконана на 22,6 %. Основною
проблемою недостатнього виконання Програми є складна соціальноекономічна ситуація в цілому в країні, дефіцит державних та місцевих
бюджетних коштів, високий рівень навантаження на обласний бюджет. Крім
того, з 01.01.2018 року більша частина (45%) екологічного податку надходить
до загального фонду державного бюджету, а до обласного бюджету зменшено
зарахування (30%), що призвело до зменшення фінансування з екологічного
фонду Полтавської області, послабило фінансові можливості та призвело до
того, що природоохоронні заходи, особливо, які потребують значних
капітальних вкладень, стало не можливим реалізувати.
ВИРІШИЛИ: інформацію А. Вергелеса, тимчасово виконувача обов’язків
директора Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної
державної адміністрації, взяти до відома.
Голосували: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
9. Різне.
ВИСТУПИЛИ: Д. Кравченко – поцікавився переліком проєктів Полтавщини,
які фінансуватимуться з державного фонду регіонального розвитку. Висловив
зацікавлення створення комунального підприємства з переробки молока й
виробництва молочної продукції та створення приміщення для комунального
закладу «Історико-культурний заповідник "Більськ"».
В. Козій – запропонував звернутися до Полтавської обласної державної
адміністрації з проханням надати роз’яснення щодо реалізації зазначених
проєктів.

Голова постійної комісії

Є. КОРФ

Секретар постійної комісії

Я. АРАНЧІЙ

