ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
восьмого скликання
ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії з питань
екології та раціонального природокористування
18 лютого 2022 року

м. Полтава

№9

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 постійної комісії, Мазур Сергій Володимирович – заступник
голови постійної комісії, Аранчій Яніна Сергіївна – секретар постійної комісії;
Бовдир Олексій Васильович, Грекова Марина Миколаївна, Жук Сергій
Миколайович, Коваленко Геннадій Борисович, Кравченко Дмитро Васильович,
Москалик Іван Володимирович, Прокопчик Валерія Юріївна, Сухань
Олександр Якович – члени постійної комісії.
Відсутні члени постійної комісії: Корецький Микола Борисович – член
постійної комісії.
Склад постійної комісії – 13 осіб. Присутні – 12 осіб. Засідання є правомочним.
Взяли участь:
Біленький
Олександр Юрійович

голова Полтавської обласної ради

Лемешко
Олександр Миколайович

перший заступник голови Полтавської 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

обласної
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Близнюк
Іван Федорович

депутат Полтавської обласної ради

Дядик
Олег Олегович

депутат Полтавської обласної ради

Представники підприємств, установ, організацій
Бугрій
Михайло Михайлович

заступник директора Департаменту – начальник
управління розвитку підприємництва, торгівлі
та
регуляторної
політики
Департаменту
економічного розвитку, торгівлі та залучення
інвестицій Полтавської обласної державної
адміністрації

Власюк
Галина Богданівна

виконувач обов’язків директора Департаменту
освіти і науки Полтавської обласної державної
адміністрації

Горжій
Ігор Григорович

тимчасово виконувач обов’язків начальника
Державної екологічної інспекції Центрального
округу

Калініченко
Сергій Леонідович

начальник відділу державного екологічного
нагляду
(контролю)
природно-заповідного
фонду, лісів та рослинного світу Управління
державного екологічного нагляду (контролю) у
Полтавській області Державної екологічної
інспекції Центрального округу

Козій
Віталій Вікторович

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

Мороховець
Ігор Анатолійович

виконуючий обов’язки начальника Управління
майном Полтавської обласної ради

Олійник
Віталій Петрович

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

Перепелиця
Олег Володимирович

радник голови Полтавської
(позаштатний працівник)

обласної

ради
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Рогожинський
Юрій Олександрович

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

Семенова
Тетяна Юріївна

заступник начальника – начальник відділу
економічного аналізу в сфері житловокомунального господарства, бухгалтерського
обліку та кадрового забезпечення Управління
житлово-комунального
господарства
та
енергетики Полтавської обласної державної
адміністрації

Синявська
Тамара Григорівна

начальник відділу юридичного забезпечення
виконавчого апарату обласної ради

Ступчик
Роман Михайлович

виконавчий директор товариства з обмеженою
відповідальністю «Фенікс – 2017»

Сусахіна
Людмила Володимирівна

директор Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді

Таран
Ірина Володимирівна

виконувач обов’язків начальника Регіонального
офісу водних ресурсів у Полтавській області

Тенянко
Олексій Григорович

перший заступник начальника Полтавського
обласного управління лісового та мисливського
господарства

Удовиченко
Ірина Анатоліївна

директор Департаменту культури і туризму
Полтавської обласної державної адміністрації

Черняк
Ніна Степанівна

перший заступник директора Департаменту –
начальник управління з питань фінансів та
соціальних послуг Департаменту соціального
захисту населення Полтавської обласної
державної адміністрації

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
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Шевченко
Микола Миколайович

начальник відділу державного екологічного
нагляду (контролю) поводження з відходами та
небезпечними
речовинами
Управління
державного екологічного нагляду (контролю) у
Полтавській області Державної екологічної
інспекції Центрального округу

Шелест
Роман Віталійович

заступник начальника Регіонального
водних ресурсів у Полтавській області

офісу

Представники засобів масової інформації
Корф Є.А., голова постійної комісії, 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.
Корф Є.А., голова постійної комісії, ознайомив присутніх з проєктом порядку
денного засідання постійної комісії та запропонував взяти його за основу.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 12, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: взяти запропонований проєкт порядку денного за основу.
Корф Є.А., голова постійної комісії, запропонував включити до порядку
денного засідання постійної комісії питання:
1. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Переліку
природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього
природного середовища Полтавської області в 2022 році».
2. Про проєкт рішення обласної ради «Про припинення права
користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
″ЛУБЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО″».
3. Про проєкт рішення обласної ради «Про припинення права
користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
″МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО″».
4. Про проєкт рішення обласної ради «Про додаткове надання
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ″ФЕНІКС – 2017″ у
користування мисливських угідь на території Мачухівської, Щербанівської,
Терешківської сільських та Новосанжарської селищної територіальних громад
Полтавського району Полтавської області».
5. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Зведеного
пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земельних ділянок водного фонду,
витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів обласного
бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського
і лісогосподарського виробництва».
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6. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Зведеного
пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земельних ділянок, зайнятих
полезахисними
лісовими
смугами,
розташованих
на
землях
сільськогосподарського призначення, витрати щодо яких підлягають
компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
і
лісогосподарського
виробництва».
7. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Зведеного
пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земель державної власності
лісогосподарського призначення, витрати щодо яких підлягають компенсації за
рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва».
8. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Зведеного
пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земель запасу лісового фонду,
витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів обласного
бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського
і лісогосподарського виробництва».
9. Про звіт постійної комісії обласної ради з питань екології та
раціонального природокористування про роботу за період з 27 листопада 2020
року по 31 грудня 2021 року.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 10, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію голови комісії щодо включення питань до
порядку денного засідання комісії.
Корф Є.А., голова постійної комісії, запропонував затвердити порядок денний
вцілому.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 12, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний засідання постійної комісії вцілому.
Сформований порядок денний:
1. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання регіональної
цільової Програми охорони довкілля, раціонального використання природних
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних
пріоритетів Полтавської області на 2017-2021 роки (″Довкілля-2021″)».
2. Про попередній розгляд проєкту рішення обласної ради «Про
Регіональну програму охорони довкілля, раціонального використання
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням
регіональних пріоритетів Полтавської області на 2022 – 2027 роки (″Довкілля –
2027″)».
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3. Про проєкт рішення обласної ради «Про зміну найменування юридичної
особи Комунальна установа ″Рекреаційний центр Криворудський″ Полтавської
обласної ради».
4. Про звіти розпорядників коштів щодо використання коштів фонду
охорони навколишнього природного середовища Полтавської області у
2021 році.
5. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Переліку
природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього
природного середовища Полтавської області в 2022 році».
6. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання обласної програми
″Екологічні ініціативи Полтавської області на 2019 – 2021 роки″».
7. Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання Комплексної
програми поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області
на 2017 – 2021 роки».
8. Про проєкт рішення обласної ради «Про припинення права
користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
″ЛУБЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО″».
9. Про проєкт рішення обласної ради «Про припинення права
користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
″МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО″».
10. Про проєкт рішення обласної ради «Про додаткове надання
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ″ФЕНІКС – 2017″ у
користування мисливських угідь на території Мачухівської, Щербанівської,
Терешківської сільських та Новосанжарської селищної територіальних громад
Полтавського району Полтавської області».
11. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Зведеного
пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земельних ділянок водного фонду,
витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів обласного
бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського
і лісогосподарського виробництва».
12. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Зведеного
пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земельних ділянок, зайнятих
полезахисними
лісовими
смугами,
розташованих
на
землях
сільськогосподарського призначення, витрати щодо яких підлягають
компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
і
лісогосподарського
виробництва».
13. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Зведеного
пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земель державної власності
лісогосподарського призначення, витрати щодо яких підлягають компенсації за
рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва».
14. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Зведеного
пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земель запасу лісового фонду,
витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів обласного
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бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського
і лісогосподарського виробництва».
15. Про звіт постійної комісії обласної ради з питань екології та
раціонального природокористування про роботу за період з 27 листопада
2020 року по 31 грудня 2021 року.
16. Про інформацію Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській
області щодо виконання Регіональної цільової програми розвитку водного
господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро у
Полтавській області на період до 2021 року.
17. Про звернення Державної екологічної інспекції Центрального округу
щодо виділення коштів з фонду охорони навколишнього природного
середовища Полтавської області у 2022 році.
18. Різне.
Корф Є.А., голова постійної комісії, запропонував затвердити регламент роботи
постійної комісії:
− для виступів – до 5 хв.;
− для пропозицій – до 3 хв.;
− в обговоренні питань порядку денного в першу чергу слово надається
членам постійної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 12, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: затвердити регламент роботи постійної комісії.
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. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання регіональної
цільової Програми охорони довкілля, раціонального використання природних
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних
пріоритетів Полтавської області на 2017-2021 роки (″Довкілля-2021″)».
Олійник В.П., тимчасово виконувач обов’язків директора Департаменту
екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації,
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») (далі – Програма).
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Всього за 2017 – 2021 роки профінансовано 104 заходи на суму
192 614,461 тис. грн, в тому числі з:
− державного бюджету – 10 907,723 тис. грн (7,4 % від планової суми);
− обласного бюджету, у тому числі фонду охорони навколишнього
природного середовища Полтавської області – 50 748,839 тис. грн (23,6 % від
планової суми);
− місцевих бюджетів – 74 816,184 тис. грн (22,7 % від плану);
− інші джерела, у тому числі кошти підприємств – 56 141,715 тис. грн
(218,9 % від планової суми).
Програма виконана лише на 26,8 %. Основною проблемою недостатнього
виконання Програми є складна соціально-економічна ситуація в цілому в
країні, дефіцит державних та місцевих бюджетних коштів, високий рівень
навантаження на обласний бюджет. Крім того, з 01.01.2018 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, не можливо
реалізувати.
ВИСТУПИЛИ:
Коваленко Г.Б., член постійної комісії, поцікавився причиною низького
рівня виконання Програми, звернув увагу на незадовільну роботу Департаменту
екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації.
Корф Є.А., голова постійної комісії, уточнив суму фінансування заходів
Програми за 2021 рік.
Дядик О.О., депутат обласної ради, задав питання щодо фінансування
Програми з державного бюджету.
Корф Є.А., голова постійної комісії, запропонував:
1. Інформацію тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту
екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації
Олійника В.П. взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про виконання регіональної
цільової Програми охорони довкілля, раціонального використання природних
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних
пріоритетів Полтавської області на 2017-2021 роки (″Довкілля-2021″)».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 10, проти – 1, утримались – 1, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту
екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації
Олійника В.П. взяти до відома.
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2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про виконання регіональної
цільової Програми охорони довкілля, раціонального використання природних
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних
пріоритетів Полтавської області на 2017-2021 роки (″Довкілля-2021″)».
2. СЛУХАЛИ: Про попередній розгляд проєкту рішення обласної ради «Про
Регіональну програму охорони довкілля, раціонального використання
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням
регіональних пріоритетів Полтавської області на 2022 – 2027 роки (″Довкілля –
2027″)».
Олійник В.П., тимчасово виконувач обов’язків директора Департаменту
екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації,
повідомив, що Регіональна програма охорони довкілля, раціонального
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з
урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2022 – 2027 роки
(«Довкілля – 2027») розроблена на виконання пункту 4.3. Стратегії
регіонального розвитку Полтавської області на 2021 – 2027 роки, затвердженої
рішенням пленарного засідання двадцять дев’ятої сесії Полтавської обласної
ради сьомого скликання від 20.12.2019 № 1242.
Для забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання,
відтворення та охорони природних ресурсів колективом товариством з
обмеженою відповідальністю «Нова Екологія» із залученням спеціалістів у
галузі охорони довкілля та науковців на за ініціативи Полтавської обласної
ради та Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної
державної адміністрації розроблено проєкт Регіональної програми охорони
довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення
екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської
області на 2022 – 2027 роки («Довкілля – 2027»), реалізація якої запланована за
рахунок коштів спеціальних фондів, державного, обласного та місцевих
бюджетів з метою покращення екологічного стану Полтавської області.
На реалізацію заходів, передбачених Регіональною програмою охорони
довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення
екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської
області на 2022 – 2027 роки («Довкілля – 2027»), передбачається загальне
фінансування на суму 962 млн 787 тис. 400 грн, в тому числі, за рахунок коштів
державного бюджету – 305 млн 264 тис. 700 грн, за рахунок коштів обласного
бюджету – 512 млн 436 тис.700 грн, місцевих бюджетів – 145 млн 86 тис. грн.
ВИСТУПИЛИ:
Близнюк І.Ф., депутат обласної ради, звернув увагу на доцільності
включення до Регіональної програми охорони довкілля, раціонального
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з
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урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2022 – 2027 роки
(«Довкілля – 2027») природоохоронних заходів спрямованих на розчистку та
поліпшення екологічного стану малих річок Полтавської області.
Корф Є.А., голова постійної комісії, уточнив суму коштів передбачену на
реалізацію природоохоронних заходів на території Кременчуцького району
Полтавської області.
Грекова М.М., член постійної комісії, запитала які заходи включені до
Регіональної програми охорони довкілля, раціонального використання
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням
регіональних пріоритетів Полтавської області на 2022 – 2027 роки («Довкілля –
2027») щодо територій природно-заповідного фонду Полтавщини.
Москалик І.В., член постійної комісії, запропонував доповнити
Регіональну програму охорони довкілля, раціонального використання
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням
регіональних пріоритетів Полтавської області на 2022 – 2027 роки («Довкілля –
2027») заходами щодо відновлення сприятливого гідрологічного режиму,
санітарного стану та проведення робіт з розчистки малих річок Полтавської
області.
Кравченко Д.В., член постійної комісії, запропонував передбачити
фінансування заходу щодо внесення змін до Проєкту організації території
регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні», охорони,
відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та
об'єктів.
В обговоренні питання взяли участь: Греков Є.А., Дядик О.О., Чмир О.Д.
Корф Є.А., голова постійної комісії, запропонував:
1. Інформацію тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту
екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації
Олійника В.П. взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту екології та природних ресурсів
Полтавської обласної державної адміністрації доопрацювати проєкт рішення
«Про Регіональну програму охорони довкілля, раціонального використання
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням
регіональних пріоритетів Полтавської області на 2022 – 2027 роки (″Довкілля –
2027″)».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 12, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту
екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації
Олійника В.П. взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту екології та природних ресурсів
Полтавської обласної державної адміністрації доопрацювати проєкт рішення
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«Про Регіональну програму охорони довкілля, раціонального використання
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням
регіональних пріоритетів Полтавської області на 2022 – 2027 роки (″Довкілля –
2027″)».

3. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення обласної ради «Про зміну найменування
юридичної особи Комунальна установа ″Рекреаційний центр Криворудський″
Полтавської обласної ради».
Олійник В.П., тимчасово виконувач обов’язків директора Департаменту
екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації,
повідомив, що прийняття рішення забезпечить здійснення сталого
функціонування Комунальної установи «Рекреаційний центр Криворудський»
Полтавської обласної ради відповідно до нових напрямів діяльності, сприятиме
ефективній діяльності та функціонуванню комунальної установи природнозаповідного фонду Полтавської обласної ради.
ВИСТУПИЛИ:
Грекова М.М., член постійної комісії, запитала щодо можливості
створення єдиного адміністративного центру, який буде здійснювати керування
комунальними установами природно-заповідного фонду Полтавської обласної
ради.
Корф Є.А., голова постійної комісії, запропонував:
1. Інформацію тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту
екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації
Олійника В.П. взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про зміну найменування
юридичної особи Комунальна установа ″Рекреаційний центр Криворудський″
Полтавської обласної ради».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 12, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту
екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації
Олійника В.П. взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про зміну найменування
юридичної особи Комунальна установа ″Рекреаційний центр Криворудський″
Полтавської обласної ради».
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4. СЛУХАЛИ: Про звіти розпорядників коштів щодо використання коштів
фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області у
2021 році.
Олійник В.П., тимчасово виконувач обов’язків директора Департаменту
екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації,
повідомив, що фінансування природоохоронних заходів з фонду охорони
навколишнього природного середовища Полтавської області здійснюється
відповідно до вимог Порядку планування і фінансування природоохоронних
заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища,
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.
Для фінансування з екологічного фонду області у 2021 році до
Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної
адміністрації надійшло 210 запитів на суму 353 млн 219 тис. 54 грн.
Рішенням 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 (зі змінами) на суму 102 млн 723 тис. 324 грн,
до якого увійшло 66 заходів. Ці кошти розподілені за такими напрямками:
Напрямок

Цільові
кошти

1. Проведення заходів з охорони і
раціонального
використання
водних ресурсів
2.Проведення заходів з охорони і
раціонального
використання
природних рослинних ресурсів
3. Проведення заходів з охорони і
раціонального
використання
ресурсів тваринного світу
4. Проведення
заходів
зі
збереження природно-заповідного
фонду
5. Проведення
заходів
з
раціонального використання і
зберігання відходів виробництва і
побутових відходів

41 666,215

Профінан
Залишок
совано на коштів на
01.01.2022 01.01.2022
тис. грн
тис. грн
35 789,484 5 876,731

%
виконання

85,9%

2 328,572

1 357,98

970,592

58,3%

214,5

206,72

7,78

96,4%

15 918,182

15 192,281

725,901

95,4%

34 812,5

31 808,63

3 003,87

91,4%
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6. Інша діяльність у сфері охорони 7 783,355
навколишнього
природного
середовища,
в
тому
числі
проведення наукових досліджень,
заходів з екологічної освіти та
пропаганди
ВСЬОГО
102 723,324

6 588,085

1 195,27

84,6%

90 943,18

11 780,144

88,5 %

Станом на 01.01.2022 року фактично профінансовано заходів на суму
90 млн 943 тис. 180 грн, що становить 88,5 % від плану фінансування.
У 2021 році розпорядниками коштів фонду охорони навколишнього
природного середовища були:
− Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної
державної адміністрації;
− Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій
Полтавської обласної державної адміністрації;
− Департамент будівництва, містобудування і архітектури Полтавської
обласної державної адміністрації;
− Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та
взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної державної
адміністрації;
− Департамент культури і туризму Полтавської обласної державної
адміністрації;
− Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної
адміністрації;
− Департамент охорони здоров’я Полтавської обласної державної
адміністрації;
− Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної
державної адміністрації;
− Управління житлово-комунального господарства та енергетики
Полтавської обласної державної адміністрації;
− Департамент агропромислового розвитку Полтавської обласної
державної адміністрації;
− Полтавська обласна рада;
− Управління майном Полтавської обласної ради.
Корф Є.А., голова постійної комісії, запропонував:
Інформацію тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту
екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації
Олійника В.П. та головних розпорядників коштів фонду охорони
навколишнього природного середовища Полтавської області у 2021 році взяти
до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 10, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.

14
ВИРІШИЛИ:
Інформацію тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту
екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації
Олійника В.П. та головних розпорядників коштів фонду охорони
навколишнього природного середовища Полтавської області у 2021 році взяти
до відома.
5. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Переліку
природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього
природного середовища Полтавської області в 2022 році».
Олійник В.П., тимчасово виконувач обов’язків директора Департаменту
екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації,
повідомив, що планова сума фонду охорони навколишнього природного
середовища Полтавської області, за даними Департаменту фінансів Полтавської
обласної державної адміністрації, на 2022 рік становить 106 797,2 тис. грн.
Ознайомив присутніх з природоохоронними заходами, які в 2022 році
плануються фінансуватися з фонду охорони навколишнього природного
середовища Полтавської області в сумі 76 615,919 тис. грн.
ВИСТУПИЛИ:
Кравченко Д.В., член постійної комісії, запитав стосовно:
− оновлення пожежних автомобіль для лісових господарств Полтавської
області;
− виділення коштів на заходи щодо охорони тваринного світу та боротьби
з браконьєрством на території Полтавської області;
− виділення коштів на проведення робіт по берегоукріпленню на
Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Кременчуцького району
Полтавської області.
Дядик О.О., депутат обласної ради, порушив питання виділення коштів
комунальному підприємству Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» на
будівництво каналізаційного колектора та поцікавився причиною не виділення
коштів комунальному підприємству «Кременчукводоканал» Кременчуцької
міської ради Полтавської області.
Москалик І.В., член постійної комісії, запитав стосовно:
− розроблення проєктів землеустрою щодо організації і встановлення та
зміни меж територій природно-заповідного фонду;
− розроблення наукових обґрунтувань необхідності створення чи
оголошення та розширення природних територій та об'єктів природнозаповідного фонду;
− створення регіональної інформаційно-аналітичної системи моніторингу
навколишнього середовища;
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− виділення коштів на фінансування заходів природно-заповідного фонду
м. Кременчук Полтавської області.
Таран І.В., виконувач обов’язків начальника Регіонального офісу водних
ресурсів у Полтавській області, відповіла на запитання щодо коригування
проєктно-кошторисної документації та експертизу проєкту по об’єкту
«Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі
с. Мозоліївка Кременчуцького району Полтавської області».
Греков Є.А., заступник голови Полтавської обласної державної
адміністрації, пояснив причину передачі об’єкта по берегоукріпленню на
Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Кременчуцького району
Полтавської області на баланс Департаменту екології та природних ресурсів
Полтавської обласної державної адміністрації.
Близнюк І.Ф., депутат обласної ради, зауважив що до проєкту Переліку
природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього
природного середовища Полтавської області в 2022 році не включено
природоохоронні заходи передбачені Регіональною програмою охорони
довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення
екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської
області на 2022 – 2027 роки («Довкілля – 2027»).
Корф Є.А., голова постійної комісії, запропонував:
1. Інформацію тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту
екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації
Олійника В.П. взяти до відома.
2. Рекомендувати Департаменту екології та природних ресурсів
Полтавської обласної державної адміністрації доопрацювати проєкт рішення
обласної ради «Про затвердження Переліку природоохоронних заходів для
фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища
Полтавської області в 2022 році».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 2, проти – 5, утримались – 2, не голосували – 3.
ВИРІШИЛИ: пропозиція не набрала необхідної кількості голосів для прийняття
рекомендацій.
Корф Є.А., голова постійної комісії, запропонував:
3. Інформацію тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту
екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації
Олійника В.П. взяти до відома.
4. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Переліку
природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього
природного середовища Полтавської області в 2022 році».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 2, не голосували – 3.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту
екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації
Олійника В.П. взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Переліку
природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього
природного середовища Полтавської області в 2022 році».
6. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання обласної
програми ″Екологічні ініціативи Полтавської області на 2019 – 2021 роки″».
Паутова Т.О., заступник керівника апарату – керуючий справами
виконавчого апарату обласної ради, повідомила, що рішенням пленарного
засідання двадцять третьої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання
від 21.12.2018 № 974 «Про затвердження обласної програми "Екологічні
ініціативи Полтавської області на 2019 – 2021 роки"» (зі змінами) затверджено
обласну програму «Екологічні ініціативи Полтавської області на 2019 – 2021
роки» (далі – Програма).
Мета Програми передбачала залучення широкого кола громадян та
активізацію 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.
Відповідальним виконавцем Програми визначено Полтавську обласну
раду. Співвиконавцями є Департамент фінансів Полтавської обласної
державної адміністрації, Департамент екології та природніх ресурсів
Полтавської обласної державної адміністрації, комунальна установа з
експлуатації адміністративних будівель Полтавської обласної ради. Програмою
передбачено реалізацію заходів за наступними напрямами:
− підвищення обізнаності територіальних громад щодо поводження з
відходами;
− організація та проведення конкурсу екологічних громадських ініціатив;
− створення умов для підвищення культури поводження з небезпечними
побутовими відходами.
Вже три роки поспіль Полтавська обласна рада втілює унікальний проєкт в
межах цілого регіону – конкурс екологічних громадських ініціатив Полтавської
області. Екологічна тематика проєктів пов’язана з пошуком ефективних рішень
щодо формування екологічної свідомості та культури громадян в напрямку
збереження природних ресурсів, захисту і відновлення довкілля, зменшення
забруднення та формування свідомої поведінки безвідходного виробництва та
споживання.
Упродовж 2019 – 2021 років конкурс екологічних громадських ініціатив
Полтавської області залучав все більше мешканців до вирішення проблем
екологічного виховання, екологічної компетентності та культури. За три роки з
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усіх районів області було подано 365 проєктів (2019 рік – 155, 2020 рік – 89,
2021 рік – 121), з яких 120 стали переможцями (2019 рік – 29, 2020 рік – 50,
2021 рік – 41). На завершення дії Програми рівень охоплення районів області
становить 100 %, що і ставилося за мету.
Соціальна активність мешканців в голосуванні з кожним роком зростає. У
пріоритеті – електронне голосування. Протягом 2019 – 2021 років чисельність
голосуючих мешканців збільшилася в 1,7 разів. Так, у 2020 році віддано 29041
голосів, у 2021 році – вже 48959. У 2021 році середня кількість голосів за 1
проєкт становила 441 (2020 рік – 326 голосів).
Рівень виконання завдань і заходів Програми є високим. Заплановані
Програмою бюджетні видатки були забезпечені фінансуванням з обласного
бюджету на 100%.
Плановий обсяг фінансування заходів Програми з обласного бюджету з
урахуванням внесених змін становив 9 820,610 тис. грн. Фактично спрямовано
6 280,728 тис. грн (64 %).
Корф Є.А., голова постійної комісії, запропонував:
1. Інформацію заступника керівника апарату – керуючого справами
виконавчого апарату обласної ради Паутової Т.О. взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про виконання обласної
програми ″Екологічні ініціативи Полтавської області на 2019 – 2021 роки″».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 9, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 3.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію заступника керівника апарату – керуючого справами
виконавчого апарату обласної ради Паутової Т.О. взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про виконання обласної
програми ″Екологічні ініціативи Полтавської області на 2019 – 2021 роки″».
7. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання Комплексної
програми поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області
на 2017 – 2021 роки».
Семенова Т.Ю., заступник начальника – начальник відділу економічного
аналізу в сфері житлово-комунального господарства, бухгалтерського обліку та
кадрового забезпечення Управління житлово-комунального господарства та
енергетики Полтавської обласної державної адміністрації, повідомила, що
Комплексна програма поводження з твердими побутовими відходами в
Полтавській області на 2017 – 2021 роки (далі – Програма), затверджена
рішенням сімнадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від
14.07.2017 № 497. Відповідальним виконавцем Програми є Управління
житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної
державної адміністрації.
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Метою Програми є формування системи ефективних заходів щодо
раціонального та екологічно безпечного поводження з твердими побутовими
відходами й відповідно мінімізації їх негативного впливу на навколишнє
середовище та здоров’я людей.
Фінансування заходів Програми передбачалося у 2017 – 2021 роках, але
відбувалося не в повному обсязі в зв’язку з недостатнім виділенням коштів з
місцевих бюджетів. Заплановані обсяги фінансування з бюджетів різних рівнів
склали 841 395,87 тис. грн, у тому числі: з обласного бюджету –
163 799,54 тис. грн, з районних, сільських, селищних, міських бюджетів –
290 096,33 тис. грн, з інших джерел – 387 500,00 тис. грн. Програму вдалося
реалізувати вцілому на 26,8 %. Фактичне фінансування заходів Програми за
2017 – 2021 роки склало 225 334,514 тис. грн, в тому числі 114747,672 тис. грн з
обласного бюджету, 108745,712 тис. грн з районних та місцевих бюджетів, а
також 1841,13 тис. грн з інших джерел.
Зокрема, в рамках ІІ етапу Комплексної програми, відповідно до наявного
фінансування, за рахунок коштів обласного бюджету при співфінансуванні з
місцевих бюджетів та коштів підприємств, щороку проводилась закупівля
спеціалізованої комунальної техніки та контейнерів для твердих побутових
відходів.
Корф Є.А., голова постійної комісії, запропонував:
1. Інформацію заступника начальника – начальника відділу економічного
аналізу в сфері житлово-комунального господарства, бухгалтерського обліку та
кадрового забезпечення Управління житлово-комунального господарства та
енергетики Полтавської обласної державної адміністрації Семенової Т.Ю. взяти
до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про виконання Комплексної
програми поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області
на 2017 – 2021 роки».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію заступника начальника – начальника відділу економічного
аналізу в сфері житлово-комунального господарства, бухгалтерського обліку та
кадрового забезпечення Управління житлово-комунального господарства та
енергетики Полтавської обласної державної адміністрації Семенової Т.Ю. взяти
до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про виконання Комплексної
програми поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області
на 2017 – 2021 роки».
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8. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення обласної ради «Про припинення права
користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
″ЛУБЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО″».
Рогожинський Ю.О., начальник відділу лісового та мисливського
господарства Полтавського обласного управління лісового та мисливського
господарства, повідомив, що підставою розроблення проєкту рішення є
подання Державного агентства лісових ресурсів України від 02.12.2021
№ 03-11/10218-21 про припинення права користування частиною мисливських
угідь
ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
«ЛУБЕНСЬКЕ
ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО» на території Лубенської міської територіальної громади
Лубенського району Полтавської області відповідно до вимог Закону України
«Про мисливське господарство та полювання».
Необхідність прийняття рішення пов’язана із добровільною відмовою
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛУБЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
від права користування частиною мисливських угідь площею 4000,0 га на
території Лубенської міської територіальної громади Лубенського району
Полтавської області, які перебували у складі мисливських угідь підприємства
загальною площею 22979,83 га, наданих на підставі рішення сімнадцятої сесії
Полтавської обласної ради шостого скликання від 17.07.2013 «Про надання в
користування державному підприємству "Лубенське лісове господарство"
мисливських угідь на території Лубенського району».
Відмова ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛУБЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО» 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 частини першої статті 23 Закону України «Про мисливське
господарство та полювання», добровільна відмова від користування є
підставою для припинення права користування мисливськими угіддями.
Корф Є.А., голова постійної комісії, запропонував:
1. Інформацію начальника відділу лісового та мисливського
господарства Полтавського обласного управління лісового та мисливського
господарства Рогожинського Ю.О. взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про припинення права
користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
″ЛУБЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО″».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію начальника відділу лісового та мисливського
господарства Полтавського обласного управління лісового та мисливського
господарства Рогожинського Ю.О. взяти до відома.
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2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про припинення права
користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
″ЛУБЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО″».
9. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення обласної ради «Про припинення права
користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
″МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО″».
Рогожинський Ю.О., начальник відділу лісового та мисливського
господарства Полтавського обласного управління лісового та мисливського
господарства, повідомив, що підставою розроблення проєкту рішення є
подання Державного агентства лісових ресурсів України від 10.12.2021
№ 03-11/10517-21 про припинення права користування частиною мисливських
угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО» на території Комишнянської селищної територіальної
громади Миргородського району Полтавської області відповідно до вимог
Закону України «Про мисливське господарство та полювання».
Необхідність прийняття рішення пов’язана із добровільною відмовою
ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
«МИРГОРОДСЬКЕ
ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО» від права користування частиною мисливських угідь
площею 643,50 га на території Комишнянської селищної територіальної
громади Миргородського району Полтавської області, які перебували у складі
мисливських угідь підприємства загальною площею 9204,00 га, наданих у
користування відповідно до рішення пленарного засідання двадцятої сесії
Полтавської обласної ради сьомого скликання від 12.07.2018 № 845 «Про
надання державному підприємству "Миргородське лісове господарство" у
користування мисливських угідь на території Миргородського району
Полтавської області».
Відмова ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО» 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 частини першої статті 23 Закону України «Про мисливське
господарство та полювання» добровільна відмова від користування є підставою
для припинення права користування мисливськими угіддями.
Корф Є.А., голова постійної комісії, запропонував:
1. Інформацію начальника відділу лісового та мисливського
господарства Полтавського обласного управління лісового та мисливського
господарства Рогожинського Ю.О. взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про припинення права
користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
″МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО″».
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ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію начальника відділу лісового та мисливського
господарства Полтавського обласного управління лісового та мисливського
господарства Рогожинського Ю.О. взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про припинення права
користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
″МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО″».
10. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення обласної ради «Про додаткове надання
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ″ФЕНІКС – 2017″ у
користування мисливських угідь на території Мачухівської, Щербанівської,
Терешківської сільських та Новосанжарської селищної територіальних громад
Полтавського району Полтавської області».
Рогожинський Ю.О., начальник відділу лісового та мисливського
господарства Полтавського обласного управління лісового та мисливського
господарства, повідомив, що підставою розроблення проєкту рішення є
подання Державного агентства лісових ресурсів України від 06.12.2021
№ 03-11/10308-21 щодо додаткового надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕНІКС – 2017» у користування для ведення
мисливського господарства мисливських угідь площею 8118,973 га,
розташованих на території Мачухівської, Щербанівської, Терешківської
сільських та Новосанжарської селищної територіальних громад Полтавського
району Полтавської області, відповідно до вимог Закону України «Про
мисливське господарство та полювання».
Необхідність прийняття рішення обумовлена правом суб’єктів
господарювання на отримання в користування мисливських угідь для ведення
мисливського господарства, що передбачено законодавством.
Зазначені у проєкті рішення угіддя площею 8118,973 га складаються із
7482,6291 га угідь, які перебувають у складі державного мисливського резерву
(запасу), як такі, право користування якими припинено попередньому
користувачу за рішенням адміністративного суду (входять до складу колишніх
угідь Полтавської обласної громадської організації «Мисливсько-рибальське
товариство ″Кречет″», яка втратила право користування ними за рішеннями
Полтавського окружного адміністративного суду від 30 січня 2018 року та
Харківського апеляційного суду від 05 червня 2018 року), а також 636,3439 га
угідь, право користування по яким припинено державним підприємством
«Полтавське лісове господарство» за рішенням пленарного засідання п’ятої
сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 06.07.2021 № 215 «Про
припинення права користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ ″ПОЛТАВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО″» в порядку
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добровільної відмови від користування, що відповідає вимогам статті 23 Закону
України «Про мисливське господарство та полювання» (далі – Закон).
Відповідно до статей 1 та 23 Закону, мисливські угіддя, які не закріплені за
певними користувачами або звільнилися за рахунок позбавлення права
користування відносяться до мисливських угідь державного мисливського
резерву. Такі угіддя в установленому порядку надаються суб’єктам
господарювання для ведення мисливського господарства.
Згідно з статтею 22 Закону мисливські угіддя для ведення мисливського
господарства надаються у користування обласними радами за Поданням
Держлісагентства України, погодженим з Полтавською обласною державною
адміністрацією, а також власниками або користувачами земельних ділянок.
Пленарним засіданням двадцять другої сесії Полтавської обласної ради
сьомого скликання від 19.10.2018 було прийнято рішення № 905, відповідно до
якого ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕНІКС –
2017» надано у користування мисливські угіддя площею 22437,08 га строком на
49 років.
У 2021 році ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФЕНІКС – 2017» виявило бажання отримати у користування залишкову
частину колишніх мисливських угідь Полтавської обласної громадської
організації
«Мисливсько-рибальське
товариство
″Кречет″»
площею
7482,6291 га та колишніх угідь державного підприємства «Полтавське лісове
господарство» площею 636,3439 га, погодивши їх надання із Полтавською
обласною
державною
адміністрацією,
землевласниками
та
землекористувачами, що відповідає вимогам статті 22 Закону.
Додатково погоджені 7482,6291 га угідь фактично розташовані в існуючих
межах мисливського господарства ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕНІКС – 2017», що пов’язано з фрагментарністю
розташування раніше погоджених та наданих у користування 22437,08 га угідь,
а додатково погоджені 636,3439 га колишніх угідь державного підприємства
«Полтавське лісове господарство» межують з північною частиною
мисливського
господарства
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕНІКС – 2017».
ВИСТУПИЛИ:
Кравченко Д.В., член постійної комісії, запитав про те яким чином
визначається строк надання у користування для ведення мисливського
господарства мисливських угідь.
Лемешко О.М., перший заступник голови Полтавської обласної ради,
запропонував підтримати додаткове надання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕНІКС – 2017» у користування мисливських угідь.
Корф Є.А., голова постійної комісії, запропонував:
1. Інформацію начальника відділу лісового та мисливського
господарства Полтавського обласного управління лісового та мисливського
господарства Рогожинського Ю.О. взяти до відома.

23
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про додаткове надання
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ″ФЕНІКС – 2017″ у
користування мисливських угідь на території Мачухівської, Щербанівської,
Терешківської сільських та Новосанжарської селищної територіальних громад
Полтавського району Полтавської області».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію начальника відділу лісового та мисливського
господарства Полтавського обласного управління лісового та мисливського
господарства Рогожинського Ю.О. взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про додаткове надання
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ″ФЕНІКС – 2017″ у
користування мисливських угідь на території Мачухівської, Щербанівської,
Терешківської сільських та Новосанжарської селищної територіальних громад
Полтавського району Полтавської області».
11. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження
Зведеного пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земельних ділянок
водного фонду, витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів
обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва».
Фролов С.О., директор Департаменту агропромислового розвитку
Полтавської обласної державної адміністрації, ознайомив присутніх з
пооб’єктним переліком робіт з інвентаризації земельних ділянок водного
фонду, витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів обласного
бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського
і лісогосподарського виробництва. Повідомив, що компенсація витрат
передбачених даним рішенням здійснюється за рахунок коштів обласного
бюджету, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського
і лісогосподарського виробництва та відповідає вимогам статей 207 – 209
Земельного кодексу України в сумі 111,47 тис. грн, за рахунок коштів бюджетів
сільських (селищних), міських рад в сумі 111,47 тис. грн.
Корф Є.А., голова постійної комісії, запропонував:
1. Інформацію директора Департаменту агропромислового розвитку
Полтавської обласної державної адміністрації Фролова С.О. взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Зведеного
пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земельних ділянок водного фонду,
витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів обласного
бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського
і лісогосподарського виробництва».
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ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію директора Департаменту агропромислового розвитку
Полтавської обласної державної адміністрації Фролова С.О. взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Зведеного
пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земельних ділянок водного фонду,
витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів обласного
бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського
і лісогосподарського виробництва».
12. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження
Зведеного пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земельних ділянок,
зайнятих полезахисними лісовими смугами, розташованих на землях
сільськогосподарського призначення, витрати щодо яких підлягають
компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
і
лісогосподарського
виробництва».
Фролов С.О., директор Департаменту агропромислового розвитку
Полтавської обласної державної адміністрації, ознайомив присутніх з
пооб’єктним переліком робіт з інвентаризації земельних ділянок, зайнятих
полезахисними
лісовими
смугами,
розташованих
на
землях
сільськогосподарського призначення, витрати щодо яких підлягають
компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
і
лісогосподарського
виробництва. Повідомив, що компенсація витрат передбачених цим рішенням
здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять в порядку
відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
та відповідає вимогам статей 207 – 209 Земельного кодексу України в сумі
225,76 тис. грн, за рахунок коштів бюджетів сільських (селищних), міських рад
в сумі 526,77 тис. грн.
Корф Є.А., голова постійної комісії, запропонував:
1. Інформацію директора Департаменту агропромислового розвитку
Полтавської обласної державної адміністрації Фролова С.О. взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Зведеного
пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земельних ділянок, зайнятих
полезахисними
лісовими
смугами,
розташованих
на
землях
сільськогосподарського призначення, витрати щодо яких підлягають
компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
і
лісогосподарського
виробництва».

25
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію директора Департаменту агропромислового розвитку
Полтавської обласної державної адміністрації Фролова С.О. взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Зведеного
пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земельних ділянок, зайнятих
полезахисними
лісовими
смугами,
розташованих
на
землях
сільськогосподарського призначення, витрати щодо яких підлягають
компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
і
лісогосподарського
виробництва».
13. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження
Зведеного пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земель державної
власності лісогосподарського призначення, витрати щодо яких підлягають
компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
і
лісогосподарського
виробництва».
Фролов С.О., директор Департаменту агропромислового розвитку
Полтавської обласної державної адміністрації, 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 у порядку відшкодування
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. Повідомив,
що компенсація витрат передбачених даним рішенням здійснюється за рахунок
коштів обласного бюджету, що надходять в порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та відповідає
вимогам статей 207 – 209 Земельного кодексу України в сумі 739,22 тис. грн, за
рахунок коштів бюджетів сільських (селищних), міських рад в сумі
739,22 тис. грн.
Корф Є.А., голова постійної комісії, запропонував:
1. Інформацію директора Департаменту агропромислового розвитку
Полтавської обласної державної адміністрації Фролова С.О. взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Зведеного
пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земель державної власності
лісогосподарського призначення, витрати щодо яких підлягають компенсації за
рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію директора Департаменту агропромислового розвитку
Полтавської обласної державної адміністрації Фролова С.О. взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Зведеного
пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земель державної власності
лісогосподарського призначення, витрати щодо яких підлягають компенсації за
рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва».
14. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження
Зведеного пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земель запасу лісового
фонду, витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів обласного
бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського
і лісогосподарського виробництва».
Фролов С.О., директор Департаменту агропромислового розвитку
Полтавської обласної державної адміністрації, 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 порядку відшкодування втрат сільськогосподарського
і лісогосподарського виробництва. Повідомив, що компенсація витрат
передбачених даним рішенням здійснюється за рахунок коштів обласного
бюджету, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського
і лісогосподарського виробництва та відповідає вимогам статей 207 – 209
Земельного кодексу України в сумі 133,25 тис. грн, за рахунок коштів бюджетів
сільських (селищних), міських рад в сумі 133,25 тис. грн.
Корф Є.А., голова постійної комісії, запропонував:
1. Інформацію директора Департаменту агропромислового розвитку
Полтавської обласної державної адміністрації Фролова С.О. взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Зведеного
пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земель запасу лісового фонду,
витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів обласного
бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського
і лісогосподарського виробництва».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію директора Департаменту агропромислового розвитку
Полтавської обласної державної адміністрації Фролова С.О. взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження Зведеного
пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земель запасу лісового фонду,
витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів обласного
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бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського
і лісогосподарського виробництва».
15. СЛУХАЛИ: Про звіт постійної комісії обласної ради з питань екології та
раціонального природокористування про роботу за період з 27 листопада
2020 року по 31 грудня 2021 року.
Корф Є.А., голова постійної комісії обласної ради з питань екології та
раціонального природокористування, ознайомив присутніх із звітом постійної
комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування
про роботу за період з 27 листопада 2020 року по 31 грудня 2021 року.
ВИСТУПИЛИ:
Близнюк І.Ф., депутат обласної ради, задав питання щодо виїзного
засідання постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального
природокористування на березі річки Удай на території Дейманівської сільської
ради Полтавської області з метою проведення контролю за використанням
коштів фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської
області.
Корф Є.А., голова постійної комісії, запропонував:
Інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань екології та
раціонального природокористування Корфа Є.А. взяти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
ВИРІШИЛИ: інформацію голови постійної комісії обласної ради з питань
екології та раціонального природокористування Корфа Є.А. взяти до відома.
16. СЛУХАЛИ: Про інформацію Регіонального офісу водних ресурсів у
Полтавській області щодо виконання Регіональної цільової програми розвитку
водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро у
Полтавській області на період до 2021 року.
Таран І.В., виконувач обов’язків начальника Регіонального офісу водних
ресурсів у Полтавській області, повідомила, що для планомірного виконання на
об’єктах
водогосподарського
комплексу
водогосподарських,
природоохоронних та інших заходів, на виконання Закону України від
24.05.2012 № 4836-VI «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми
розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки
Дніпро на період до 2021 року» в Полтавській області розроблено «Регіональну
цільову програму розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення
басейну річки Дніпро у Полтавській області на період до 2021 року» (далі –
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Програма), яка затверджена рішенням шістнадцятої сесії Полтавської обласної
ради шостого скликання від 23 травня 2013 року.
Метою 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, охорони вод від
забруднення, запобігання та ліквідація наслідків шкідливої дії вод. На
виконання цих заходів, згідно затвердженої Програми, передбачено залучити
1 535,5 млн грн до 2021 року за рахунок коштів державного, обласного і
місцевих бюджетів, інших коштів не заборонених законодавством.
Відповідно до положень і завдань, визначених Положенням про
Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області (затвердженого
наказом Державного агентства водних ресурсів України від 23.11.2021 № 913),
Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області бере участь у
виконанні державних та регіональних цільових програм з питань розвитку
водного господарства, гідротехнічної меліорації земель, управління,
використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та здійснення
заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків.
За дорученням обласної державної адміністрації Регіональним офісом водних
ресурсів у Полтавській області щорічно проводився збір та узагальнення
інформації, наданої виконавцями щодо здійснення та виконання заходів
Програми у 2013 – 2021 роках.
Проаналізувавши в межах повноважень стан виконання заходів,
передбачених Програмою за 2013 – 2021 роки, Регіональний офіс водних
ресурсів у Полтавській області відмічає, що зазначена Програма діяла і
виконувалася, хоча по деяких розділах і в неповному обсязі. Так, згідно
ресурсного забезпечення Програми обсяг коштів, які необхідно було залучити
впродовж 2013 – 2021 років на виконання заходів, передбачених Програмою
становить 1 535,5 млн грн, у тому числі: з державного бюджету – 306,6 млн грн,
обласного бюджету – 103,63 млн грн і місцевих бюджетів – 631,2 млн грн,
кошти небюджетних джерел (інших коштів) – 494,06 млн грн.
За 2013 – 2021роки всього виконано заходів на суму 1 148,55 млн грн
(74,8 % від суми коштів, що передбачалися Програмою), у тому числі за
рахунок коштів: державного бюджету – 351,75 млн грн (114,7%), обласного
бюджету – 102,44 млн грн (98,85 %) і місцевих бюджетів – 138,72 млн грн
(22,0 %), коштів не бюджетних джерел (інших коштів) – 555,61 млн грн
(112,46 % від запланованих).
ВИСТУПИЛИ:
Грекова М.М., член постійної комісії, подякувала за доповідь з
презентацією, звернула увагу на неефективне виконання програми,
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поцікавилася виконанням програми за 2021 рік та планом роботи Регіонального
офісу водних ресурсів у Полтавській області на 2022 рік.
Близнюк І.Ф., депутат обласної ради, звернув увагу присутніх на розчистку
річки Удай на території Дейманівської сільської ради Полтавської області.
Чмир О.Д., начальник відділу водних відносин та басейнової взаємодії
Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області, відповів на
питання присутніх щодо виділення коштів з державного бюджету на розчистку
річок на території Полтавської області.
Паутова Т.О., заступник керівника апарату – керуючий справами
виконавчого апарату обласної ради, наголосила на тому що відповідно до
пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» виключно на пленарних засіданнях обласної ради заслуховують звіти
про виконання цільових програм.
Корф Є.А., голова постійної комісії, запропонував:
1. Інформацію виконувача обов’язків начальника Регіонального офісу
водних ресурсів у Полтавській області Таран І.В. взяти до відома.
2. Рекомендувати Регіональному офісу водних ресурсів у Полтавській
області на наступне засідання постійної комісії обласної ради з питань екології
та раціонального природокористування:
⎯підготувати проєкт рішення обласної ради «Про виконання Регіональної
цільової програми розвитку водного господарства та екологічного
оздоровлення басейну річки Дніпро у Полтавській області на період до
2021 року»;
⎯надати інформацію про роботу Регіонального офісу водних ресурсів у
Полтавській області за 2021 рік та план на 2022 рік.
3. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації внести на
розгляд пленарного засідання чергової сесії Полтавської обласної ради
восьмого скликання проєкт рішення «Про виконання Регіональної цільової
програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну
річки Дніпро у Полтавській області на період до 2021 року».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 11, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію виконувача обов’язків начальника Регіонального офісу
водних ресурсів у Полтавській області Таран І.В. взяти до відома.
2. Рекомендувати Регіональному офісу водних ресурсів у Полтавській
області на наступне засідання постійної комісії обласної ради з питань екології
та раціонального природокористування:
⎯підготувати проєкт рішення обласної ради «Про виконання Регіональної
цільової програми розвитку водного господарства та екологічного
оздоровлення басейну річки Дніпро у Полтавській області на період до
2021 року»;
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⎯надати інформацію про роботу Регіонального офісу водних ресурсів у
Полтавській області за 2021 рік та план на 2022 рік.
3. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації внести на
розгляд пленарного засідання чергової сесії Полтавської обласної ради
восьмого скликання проєкт рішення «Про виконання Регіональної цільової
програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну
річки Дніпро у Полтавській області на період до 2021 року».

17. СЛУХАЛИ: Про звернення Державної екологічної інспекції Центрального
округу щодо виділення коштів з фонду охорони навколишнього природного
середовища Полтавської області у 2022 році.
Горжій І.Г., тимчасово виконувач обов’язків начальника Державної
екологічної інспекції Центрального округу, звернувся до членів постійної
комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування з
проханням виділити кошти з фонду охорони навколишнього природного
середовища Полтавської області у 2022 році для здійснення природоохоронних
заходів щодо охорони тваринного світу та боротьби з браконьєрством на
території Полтавської області.
ВИСТУПИЛИ:
Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради, звернув увагу на
велику кількість кар’єрів на території області, які залишили підприємства після
добування корисних копалин.
Грекова М.М., член постійної комісії, наголосила но тому що за
ефективністю здійснення державного нагляду (контролю) за ресурсними
напрямками у 2021 році Полтавська область знаходиться на 21 місці.
Лемешко О.М., перший заступник голови Полтавської обласної ради,
піддав критиці роботу Державної екологічної інспекції Центрального округу.
Кравченко Д.В., член постійної комісії, підтримав звернення Державної
екологічної інспекції Центрального округу.
Корф Є.А., голова постійної комісії, запропонував:
1. Інформацію тимчасово виконувача обов’язків начальника Державної
екологічної інспекції Центрального округу Горжія І.Г. взяти до відома.
2. Рекомендувати Державній екологічній інспекції Центрального округу
надати інформацію про роботу Державної екологічної інспекції Центрального
округу за 2021 рік.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 10, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію тимчасово виконувача обов’язків начальника Державної
екологічної інспекції Центрального округу Горжія І.Г. взяти до відома.
2. Рекомендувати Державній екологічній інспекції Центрального округу
надати інформацію про роботу Державної екологічної інспекції Центрального
округу за 2021 рік.

Голова постійної комісії

Євген КОРФ

Секретар постійної комісії

Яніна АРАНЧІЙ

