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

м. Полтава

№8

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

заступник голови Полтавської обласної ради

Греков
Євген Анатолійович

заступник голови Полтавської
державної адміністрації

обласної

Рижеченко
Катерина Сергіївна

заступник голови Полтавської
державної адміністрації

обласної

Представники підприємств, установ, організацій:
Дроботенко
Олеся Олександрівна

начальник відділу інвестиційної діяльності та
проектного менеджменту виконавчого апарату
обласної ради

Козій
Віталій Вікторович

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

заступник начальника відділу юридичного
забезпечення виконавчого апарату обласної
ради

Олійник
Віталій Петрович

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

Удовиченко
Ірина Анатоліївна

директор Департаменту культури і туризму
Полтавської обласної державної адміністрації

Фролов
Сергій Олександрович

директор Департаменту агропромислового
розвитку Полтавської обласної державної
адміністрації

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 затвердження обласної
програми "Екологічні ініціативи Полтавської області на 2022 – 2024 роки"».
2. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми
розвитку туризму і курортів у Полтавській області на 2021 – 2025 роки».
3. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми
фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду Полтавської
обласної ради на 2019 – 2023 роки».
4. Про звернення регіонального ландшафтного парку «Гадяцький» щодо
подальшого функціонування природоохоронної установи.
5. Про вжиті заходи щодо розроблення та затвердження проєктів щодо
встановлення меж об’єктів природно-заповідного фонду та винесення їх в
натуру.
6. Про використання коштів обласного та місцевих бюджетів, що
надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва.
7. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань екології та
раціонального природокористування на 2022 рік.
8. Різне.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний.
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Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
Регламент роботи :
- для виступів – до 5 хв.;
- для пропозицій – до 3 хв.
ВИРІШИЛИ: затвердити регламент роботи.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
Перед початком розгляду питань порядку денного Є. Корф повідомив, що
відповідно до рекомендацій з питань запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів у Полтавській обласній раді, у разі наявності у присутніх на засіданні
постійної комісії депутатів обласної ради конфлікту інтересів при розгляді
питань порядку денного, вони мають врегулювати його шляхом своєчасного
самостійного публічного оголошення про це під час засідання.
1. Про проєкт рішення обласної ради «Про затвердження обласної
програми "Екологічні ініціативи Полтавської області на 2022 – 2024 роки"».
СЛУХАЛИ: О. Дроботенко, яка повідомила, що Програма «Екологічні
ініціативи Полтавської області на 2022 – 2024 роки» спрямована на вирішення
нагальних проблем, які охоплюють майже всі територіальні громади
Полтавської області. Першочерговою є проблема низького рівня екологічної
свідомості громадян, що не забезпечує успішного впровадження стратегій,
програм і проектів місцевого та регіонального рівнів. Небезпечна екологічна
ситуація в Україні та світі потребує переходу від антропоцентричної до
екоцентричної екологічної свідомості. Проблема формування нового типу
свідомості та, відповідно, культури потребує нової парадигми екологічної
освіти. Саме екологічна освіта може забезпечити зміну поведінки людей і
ставлення громад, суспільства до навколишнього середовища з руйнівного та
споживацького на дбайливе та відновлювальне. Наступною нагальною
проблемою є відсутність в містах, селищах та селах Полтавської області
системи управління небезпечними побутовими відходами. Критична ситуація,
яка склалася в Україні з утворенням, накопиченням, зберіганням та утилізацією
побутових відходів, характеризується подальшим розвитком екологічних
загроз. Особливу небезпеку становить накопичення небезпечних відходів у
складі побутових, які містять важкі метали, різноманітні хімічні сполуки,
невластиві природному середовищу, що забруднюють ґрунт та водні джерела,
пригнічують живі організми та рослини, впливають на здоров'я людей. Для
забезпечення нормальної життєдіяльності мешканців Полтавської області
першочерговим постає завдання організації регулярного збору, вивозу
небезпечних побутових відходів для їх подальшої утилізації та/або
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знешкодження. Вирішення проблеми пропонується шляхом створення умов для
організації збору та вивозу небезпечних побутових відходів в усіх
територіальних громадах Полтавської області, а також підвищення культури
поводження з такими відходами.
Для реалізації даної програми необхідне фінансування з обласного
бюджету: у 2022 році – в сумі 6950,0 тис. грн, у 2023 році – 6950,0 тис. грн, у
2024 році – 6950,0 тис. грн.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію О. Дроботенко, начальника відділу інвестиційної
діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату обласної ради,
взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження обласної
програми "Екологічні ініціативи Полтавської області на 2022 – 2024 роки"».
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
2. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми
розвитку туризму і курортів у Полтавській області на 2021 – 2025 роки».
СЛУХАЛИ: І. Удовіченко, яка повідомила, що дане питання було розглянуто на
профільній постійній комісії обласної ради з питань молодіжної політики,
спорту та туризму. Пояснила, що підставою для внесення змін до Програми
розвитку туризму і курортів у Полтавській області на 2021 – 2025 роки є
розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від
09.12.2021 № 857 «Про підвищення ефективності управління майном спільної
власності територіальних громад області», відповідно до якого комунальна
установа «Рекреаційний центр Криворудський» Полтавської обласної ради
перейшла в підпорядкування до Департаменту екології та природних ресурсів
Полтавської обласної державної адміністрації. Прийняття даного рішення дасть
можливість належного управління, фінансування та регулювання у сфері
охорони і використання територій комунальної установи «Рекреаційний центр
Криворудський» Полтавської обласної ради.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію І. Удовиченко, директора Департаменту культури і
туризму Полтавської обласної державної адміністрації, взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
Програми розвитку туризму і курортів у Полтавській області на
2021 – 2025 роки».
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
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3. Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Програми
фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду Полтавської
обласної ради на 2019 – 2023 роки».
СЛУХАЛИ: В. Олійника, який повідомив, що підставою для розробки проєкту
рішення є розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації
від 09.12.2021 № 857 «Про підвищення ефективності управління майном
спільної власності територіальних громад області», згідно якого комунальна
установа «Рекреаційний центр Криворудський» Полтавської обласної ради
передано в підпорядкування Департаменту екології та природних ресурсів
Полтавської обласної державної адміністрації. Прийняття рішення надасть
змогу фінансувати із загального бюджету Полтавської області комунальну
установу «Рекреаційний центр Криворудський» Полтавської обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Г. Коваленко – задав питання, які стосуються фінансування
інших установ природно-заповідного фонду Полтавської області, а особливо,
регіонально ландшафтного парку «Нижньоворсклянський».
Є.Корф – пояснив як здійснюється фінансування установ природно-заповідного
фонду Полтавської області з обласного бюджету.
О. Чепурко – повідомив, що на пленарному засіданні п’ятої сесії Полтавської
обласної ради восьмого скликання 06.07.2021 прийнято рішення № 222 «Про
надання попередньої згоди на безоплатне прийняття у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області цілісного
майнового
комплексу
регіонального
ландшафтного
парку
″Нижньоворсклянський″». Даним рішенням Полтавська обласна рада та
Полтавська обласна державна адміністрація надала попередню згоду на
безоплатне прийняття цілісного майнового комплексу регіонального
ландшафтного парку «Нижньоворсклянський».
Є. Греков – наголосив на відсутності діалогу між Полтавською обласною
державною адміністрацією та Кобеляцькою міською радою Полтавського
району Полтавської області та на тому, що у регіональному ландшафтному
парку «Нижньоворсклянський» не функціонує науково-технічна рада.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію В. Олійника, тимчасово виконувача обов’язків директора
Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної
адміністрації, взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
Програми фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду
Полтавської обласної ради на 2019 – 2023 роки».
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0.
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4. Про звернення регіонального ландшафтного парку «Гадяцький» щодо
подальшого функціонування природоохоронної установи.
СЛУХАЛИ: Є. Корфа, який повідомив, що до Полтавської обласної ради
надійшло звернення від регіонального ландшафтного парку «Гадяцький».
Адміністрація регіонального ландшафтного парку «Гадяцький» просить
винести на розгляд сесії Полтавської обласної ради питання про вступ обласної
ради в засновники комунальної установи регіонального ландшафтного парку
«Гадяцький». Ознайомив присутніх з листом Гадяцької міської ради
Миргородського району Полтавської області, яка повідомила, що в проєкті
бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2022 рік передбаченні
кошти на утримання регіонального ландшафтного парку «Гадяцький» в сумі
697 161 грн.
ВИСТУПИЛИ: В. Козій – розповів про проблеми регіонального ландшафтного
парку «Гадяцький». Повідомив, що коштів, які виділятиме Гадяцька міська рада
Миргородського району Полтавської області не вистачить, щоб належно
утримувати природно-заповідну установу. Запропонував звернутися до
засновників установ природно-заповідного фонду, що фінансуються з місцевих
бюджетів, та які мають спеціальні адміністрації щодо надання інформації про
стан фінансування, плани подальшого розвитку цих установ та збереження
природних територій.
В обговоренні питання взяли участь: В. Олійник, Є. Греков, Г. Коваленко,
В. Мінязев.
ВИРІШИЛИ:
1. Звернутися до засновників установ природно-заповідного фонду, що
фінансуються з місцевих бюджетів, та які мають спеціальні адміністрації щодо
надання інформації про стан фінансування, плани подальшого розвитку цих
установ та збереження природних територій.
2. Доручити Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської
обласної державної адміністрації надати інформацію щодо загального стану
об’єктів природно-заповідного фонду області.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
5. Про вжиті заходи щодо розроблення та затвердження проєктів щодо
встановлення меж об’єктів природно-заповідного фонду та винесення їх в
натуру.
СЛУХАЛИ: В. Олійника, який повідомив, що Департаменту екології та
природних ресурсів Полтавської обласної державної рішенням п’ятої сесії
Полтавської обласної ради восьмого скликання від 06.07.2021 № 195 «Про
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внесення змін до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з
фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в
2021 році» виділено 9 832,4 тис. грн на розробку проєктів землеустрою щодо
організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду
місцевого значення. Станом на 23.12.2021 розроблено 14 проєктів щодо
організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та
іншого природоохоронного призначення, а саме:
− ландшафтного заказника місцевого значення «Псільський»;
− ландшафтного заказника місцевого значення «Заплава Псла»;
− ландшафтного заказника місцевого значення «Пашене»;
− ландшафтного заказника місцевого значення «Маячківський»;
− ландшафтного заказника місцевого значення « Хорішки»;
− ландшафтного заказника місцевого значення «Монастирище»;
− ландшафтного заказника місцевого значення «Новосанжарський»;
− ботанічного заказника місцевого значення «Котове»;
− ботанічного заказника місцевого значення «Гадяцький Бір»;
− гідрологічного заказника місцевого значення «Сторожовий»;
− лісового заказника місцевого значення «Іскрівський»;
− заповідного урочища місцевого значення «Куквин»;
− регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні»;
− ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Морозівська дача».
ВИСТУПИЛИ: Г. Коваленко – уточнив суму, яку використали на розробку
проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій
природно-заповідного фонду місцевого значення.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію В. Олійника, тимчасово виконувача обов’язків директора
Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної
адміністрації, взяти до відома.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0.
6. Про використання коштів обласного та місцевих бюджетів, що
надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва.
СЛУХАЛИ: С. Фролова, який повідомив, що за 2021 рік на місцеві і обласні
рахунки надійшло кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, в сумі
10 026 тис. грн. Станом на 01.01.2021 року, з урахуванням залишку минулих
років, на рахунках було 40 331 тис. грн.
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Станом на 01.01.2021 залишок коштів на рахунку обласного бюджету
становив 2 653 тис. грн, протягом 2021 року надійшло – 2 005 тис. грн.
Рішенням п’ятої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від
06.07.2021 № 211 «Про пооб’єктний перелік робіт з інвентаризації земель
запасу лісового фонду, витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок
коштів обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва» та рішенням п’ятої
сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 06.07.2021 № 212 «Про
пооб’єктний перелік робіт з інвентаризації земель державної власності
лісогосподарського призначення, витрати щодо яких підлягають компенсації за
рахунок коштів обласного бюджету, що надходять в порядку відшкодування
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва» затвердити
пооб’єктні переліки робіт з інвентаризації земель запасу лісового фонду та
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.
Станом на 23.12.2021 використано 671 тис. грн коштів обласного
бюджету, що надійшли у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського
та лісогосподарського виробництва.
ВИРІШИЛИ:
інформацію
С. Фролова,
директора
Департаменту
агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації,
взяти до відома.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
7. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань екології та
раціонального природокористування на 2022 рік.
СЛУХАЛИ: В. Козія, який запропонував затвердити проєкт плану роботи
комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування
на 2022 рік в якому враховано пропозиції структурних підрозділів Полтавської
обласної державної адміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Є. Корф – вніс пропозиції:
− питання «Про стан ведення мисливських господарств (підприємств)
області усіх форм власності та перевірку їхньої діяльності в 2021 році»
розглянути в І кварталі 2022 року;
− протягом 2022 року здійснювати моніторинг показників ведення
мисливського господарства та дотримання мисливськими господарствами
(підприємствами) області усіх форм власності законодавства в галузі
мисливського господарства і полювання;
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− детально розписати виїзні засідання постійної комісії обласної ради з
питань екології та раціонального природокористування.
М. Грекова – запропонувала у І кварталі 2022 року розглянути питання «Про
звіт роботи керівника Державної екологічної інспекції Центрального округу».
В обговоренні питання взяли участь: О. Бовдир, Я. Аранчій, Г. Коваленко.
ВИРІШИЛИ:
1. Внести до проєкту плану роботи постійної комісії обласної ради з
питань екології та раціонального природокористування на 2022 рік наступні
зміни:
− питання «Про стан ведення мисливських господарств (підприємств)
області усіх форм власності та перевірку їхньої діяльності в 2021 році»
розглянути в І кварталі 2022 року;
− протягом 2022 року здійснювати моніторинг показників ведення
мисливського господарства та дотримання мисливськими господарствами
(підприємствами) області усіх форм власності законодавства в галузі
мисливського господарства і полювання;
− у І кварталі 2022 року розглянути питання «Про звіт роботи керівника
Державної екологічної інспекції Центрального округу»;
− у І кварталі 2022 року провести виїзне засідання постійної комісії
обласної ради з питань екології та раціонального природокористування на
території регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» з метою
вивчення питань діяльності природоохоронної установи;
− у ІІ кварталі 2022 року провести виїзне засідання постійної комісії
обласної ради з питань екології та раціонального природокористування на
території комунальної установи «Рекреаційний центр "Криворудський"
Полтавської обласної ради» з метою ознайомлення з його діяльністю;
− у ІІ кварталі 2022 року провести виїзне засідання постійної комісії
обласної ради з питань екології та раціонального природокористування в
м. Кременчук та м. Горішні Плавні Полтавської області з метою вирішення
екологічних проблем;
− у ІІІ кварталі 2022 року провести виїзне засідання постійної комісії
обласної ради з питань екології та раціонального природокористування на
території регіонального ландшафтного парку «Гадяцький» з метою вивчення
питань діяльності природоохоронної установи;
− у ІІІ кварталі 2022 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 з метою проведення контролю за використанням коштів фонду охорони
навколишнього природного середовища Полтавської області.
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2. Затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з питань
екології та раціонального природокористування на 2022 рік із запропонованими
змінами.
Голосували: за – 8, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
8. Різне.
ВИСТУПИЛИ:
Г. Коваленко – задав ряд питань, які стосуються пленарного засідання
позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання,
запланованого на 24.12.2021 та запитання, які стосуються діяльності товариства
з обмеженою відповідальністю «Нова Екологія».
Є. Корф – підняв питання щодо діяльності користувача мисливських угідь
Кременчуцького
району
Полтавської
області
Кременчуцького
госпрозрахункового мисливсько-рибальського підприємства Полтавської
обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок.
Запропонував надіслати звернення до Державної екологічної інспекції
Центрального округу, в якому запитати інформацію, згідно повноважень
Державної екологічної інспекції Центрального округу, спрямованих на
реагування та забезпечення Законів України в галузі мисливського
господарства і полювання, та охорони навколишнього середовища, по
структурним підрозділам Полтавської обласної організації Українського
товариства мисливців і рибалок

Голова постійної комісії

Є. КОРФ

Секретар постійної комісії

Я. АРАНЧІЙ

