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Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради України та 

Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що 

належать до природоохоронних заходів»  
 

 
Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», частиною 2 статті 2, пунктом 5 частини 2 статті 19 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад», з метою розширення переліку видів діяльності, що 
належать до природоохоронних заходів, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Прийняти Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної 

Ради України та Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів 
діяльності, що належать до природоохоронних заходів», що додається на 1 аркуші. 
 

2. Надіслати Звернення депутатів Полтавської обласної ради на адресу 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. 
 

 

 

        ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ 



ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Полтавської обласної ради  

до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про 

затвердження переліку видів діяльності, що належать до 

природоохоронних заходів» 

 

Забезпечення населення питною водою є для багатьох регіонів 

Полтавської області однією з пріоритетних проблем, розв’язання якої необхідно 

для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя 

населення. 

Основними проблемами є: 

− незадовільний екологічний стан поверхневих та підземних джерел 

питного водопостачання; 

− потенційна загроза ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в 

окремих регіонах області внаслідок низької якості питної води; 

− незадовільний технічний станом та зношеність основних фондів 

систем питного водопостачання та водовідведення; 

− застосування застарілих технологій та обладнання в системах питного 

водопостачання та водовідведення міст та інших населених пунктів; 

− обмеженість інвестицій та дефіцит фінансових ресурсів, необхідних 

для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем 

питного водопостачання та водовідведення. 

Централізованим водопостачанням забезпечені всі міста та селища 

Полтавської області, сільське населення лише на 27%. 

Вирішення проблеми буріння артезіанських свердловин потребує значна 

кількість населених пунктів Полтавської області. В зв’язку з цим була 

розроблена обласна програма «Питна вода Полтавщини». Але обсяги 

фінансування зазначеної програми щорічно зменшуються. 

Використання коштів екологічного збору, що надходять від підприємств 

області, регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 

№ 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до 

природоохоронних заходів». 

Однак, вищевказаний перелік не враховує низки заходів, вирішення яких 

є важливим для Полтавської області. 

Зокрема, переліком передбачені заходи з водовідведення, але не 

передбачені заходи з водопостачання. 

Враховуючи викладене, пропонуємо внести зміни до постанови Кабінету 

Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів 

діяльності, що належать до природоохоронних заходів» з метою розширення 

Переліку видів діяльності, які відносяться до природоохоронних заходів. 

 

Прийнято на пленарному засіданні 

сьомої позачергової сесії обласної ради 

восьмого скликання 

21 жовтня 2021 року 


