
 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Друге пленарне засідання четвертої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

09 квітня 2021 року    № 139 

 
Про затвердження Переліку природоохоронних заходів для фінансування з 

фонду охорони навколишнього природного середовища 
Полтавської області в 2021 році 

 

 
Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статтею 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища», Положенням про фонд охорони навколишнього природного 
середовища Полтавської області, затвердженого рішенням пленарного засідання 
десятої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від 29.02.2012  
(зі змінами) та Порядком планування та фінансування природоохоронних заходів із 
фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області, 
затвердженого рішенням пленарного засідання тринадцятої сесії Полтавської  
обласної ради шостого скликання від 14.11.2012 (зі змінами), з метою покращення 
екологічного стану Полтавської області, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Перелік природоохоронних заходів для фінансування з фонду 
охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в 2021 році 
(далі – Перелік) в сумі 58 458,03 тис. грн (додається на 7 аркушах). 

 

2. Департаменту будівництва, містобудування і архітектури Полтавської 
обласної державної адміністрації, в межах суми, зазначеної в позиції 5.1. Переліку, в 
місячний термін після затвердження цього рішення, забезпечити формування 
переліку спеціалізованої комунальної техніки для закупівлі за рахунок коштів фонду 
охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в 2021 році 
(далі – Перелік спецтехніки), погодити його з Департаментом екології та природних 
ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації. 
 

3. Департаменту будівництва, містобудування і архітектури Полтавської 
обласної державної адміністрації відповідно до діючого законодавства України 
забезпечити передачу майна, що буде придбано згідно з Переліком спецтехніки, до 
відповідних територіальних громад. 

 
4. Сільським, селищним, міським, районним радам та комунальним 

підприємствам забезпечити обов’язкове співфінансування придбання спеціалізованої 
комунальної техніки, відповідно до сформованого Переліку спецтехніки, протягом 
двох місяців з моменту його погодження. 
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5. Організацію виконання цього рішення покласти на головних розпорядників 

коштів фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області. 
 
6. Контроль за використанням коштів фонду охорони навколишнього 

природного середовища Полтавської області покласти на: 

− головного розпорядника коштів фонду охорони навколишнього природного 
середовища Полтавської області за напрямом фінансування; 

− постійну комісію обласної ради з питань бюджету та управління майном, 
постійну комісію обласної ради з питань екології та раціонального 
природокористування та Департамент екології та природних ресурсів Полтавської 
обласної державної адміністрації – в частині дотримання вимог пункту 8 Положення 
про фонд охорони навколишнього природного середовища Полтавської області, 
затвердженого рішенням десятої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання 
від 29.02.2012 (зі змінами). 
 
 
 
 

ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ 

 

 

 



                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення другого пленарного 

засідання четвертої сесії обласної 

ради восьмого скликання 

09.04.2021 № 139 

 

 

 

 

Перелік 

природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони 

навколишнього природного середовища 

Полтавської області в 2021 році 

 
Напрямок/Назва заходу Головний  

розпорядник 

коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

Всього коштів на фінансування заходів, спрямованих на розвиток 

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

58 458,03 

1. Проведення заходів з охорони і раціонального використання водних 

ресурсів: 

36 377,389 

1.1. Виконавчому комітету Пирятинської міської ради 

Лубенського району Полтавської області на 

реконструкцію каналізаційного колектору від КНС  

№ 1 (вул. Січових Стрільців, 21 «в» до КНС  

№ 2 (вул. Саксаганського, 23) в м. Пирятин Полтавської 

області. 

Департамент 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації  

1 324,0 

1.2. Комунальному підприємству Полтавської обласної 

ради «Полтававодоканал» на придбання насосного 

обладнання для перекачки стічних вод в комплекті на 

каналізаційні очисні споруди смт. Опішня Зінківського 

району Полтавської області. 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

357,794 

1.3. Департаменту агропромислового розвитку 

Полтавської обласної державної адміністрації на 

паспортизацію водних об'єктів, розташованих на 

території Полтавської області у 2021 році. 

Департамент 

агропромислового 

розвитку Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

6 565,1 

1.4. Управлінню Державного агенства рибного 

господарства у Полтавській області на заходи щодо 

підтримання санітарного стану річок шляхом 

зариблення природоохоронних водойм і водосховищ 

комплексного призначення, а саме: відтворення водних 

біоресурсів Кам'янського водосховища в межах  

м. Кременчука.  

Департамент екології 

та природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

(субвенція з місцевого 

бюджету державному 

бюджету на виконання 

програм соціально-

економічного розвитку 

регіонів (на 

природоохоронні 

заходи)) 

219,170 
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Напрямок/Назва заходу Головний  

розпорядник 

коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

1.5. Департаменту будівництва, містобудування і 

архітектури Полтавської обласної державної 

адміністрації на будівництво каналізаційного колектора 

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

Коригування. 

Департамент 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації  

9 462,873 

1.6. Комунальному підприємству Полтавської обласної 

ради «Полтававодоканал» на технічне переоснащення 

повітродувної станції на Затуринських очисних 

спорудах КП ПОР «Полтававодоканал» по  

вул. Енергетична 4 в м. Полтава. 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

12 319,830 

1.7. Департаменту будівництва, містобудування і 

архітектури Полтавської обласної державної 

адміністрації на будівництво каналізаційної насосної 

станції по вул. Маршала Бірюзова в м. Полтава. 

Коригування. 

Департамент 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації  

6 128,622 

2. Проведення заходів з охорони і раціонального використання природних 

рослинних ресурсів: 

1 831,6 

2.1. Державному підприємству «Полтавське лісове 

господарство» на придбання засобів для гасіння низових 

пожеж у 2021 році. 

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами Полтавської 

обласної державної 

адміністрації  

189,0 

2.2. Державному підприємству «Новосанжарське лісове 

господарство» на заходи, пов'язані із запобіганням 

лісових пожеж на землях лісового фонду та землях 

запасу сільських і селищних рад у 2021 році. 

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

111,0 

2.3. Державному підприємству «Миргородське лісове 

господарство» на придбання ранцевих оприскувачів для 

гасіння лісових пожеж (капітальні видатки). 

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

30,5 

2.4. Державному підприємству «Миргородське лісове 

господарство» на придбання ранцевих оприскувачів для 

гасіння лісових пожеж (поточні видатки). 

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

70,0 
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Напрямок/Назва заходу Головний  

розпорядник 

коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

2.5. Державному підприємству «Миргородське лісове 

господарство» на створення єдиного наглядового центру 

за лісовими пожежами. 

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами Полтавської 

обласної державної 

адміністрації  

140,7 

2.6. Державному підприємству «Гадяцьке лісове 

господарство» на придбання ранцевих лісових 

вогнегасників для гасіння лісових пожеж. 

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

105,0 

2.7. Державному підприємству «Кременчуцьке лісове 

господарство» на придбання протипожежного 

обладнання (ранцевих оприскувачів з металевими 

гідропультами 10 штук та пожежних рукавів посилених 

51 мм, 20 штук). 

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

62,8 

2.8. Державному підприємству «Полтавське лісове 

господарство» на проведення модернізації телесистеми 

раннього виявлення лісових пожеж у 2021 році. 

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

130,0 

2.9. Державному підприємству «Новосанжарське лісове 

господарство» на влаштування протипожежної водойми 

в кв. № 112 Новосанжарського лісництва державного 

підприємства «Новосанжарський лісгосп» Полтавської 

області. 

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

943,4 

2.10. Державному підприємству «Кременчуцьке лісове 

господарство» на придбання ручних комбінованих 

стволів  4 шт.  

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

49,2 

3. Проведення заходів з охорони і раціонального використання ресурсів 

тваринного світу: 

54,0 

3.1. Полтавському обласному еколого-натуралістичному 

центру учнівської молоді на заходи, щодо охорони 

тваринного світу (придбання матеріально-технічних 

засобів). 

Департамент освіти та 

науки Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

54,0 
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Напрямок/Назва заходу Головний  

розпорядник 

коштів 

Цільові 

кошти, 

тис. грн 

4. Проведення заходів зі збереження природно-заповідного фонду: 1 655,436 

4.1. Комунальній установі природно-заповідного фонду 

регіональному ландшафтному парку «Диканський» 

Полтавської обласної ради  на утримання об'єкту 

природно-заповідного фонду регіонального 

ландшафтного парку «Диканський» Полтавської 

обласної ради. 

Департамент екології 

та природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

47,211 

4.2. Комунальній установі природно-заповідного фонду 

регіональному ландшафтному парку «Диканський» 

Полтавської обласної ради на поточний ремонт 

приміщення комунальної установи природно-

заповідного фонду регіональний ландшафтний парк 

«Диканський» Полтавської обласної ради - створення 

візит-центру регіонального ландшафтного парку 

«Диканський». 

Департамент екології 

та природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

125,325 

4.3. Комунальній установі природно-заповідного фонду 

регіональному ландшафтному парку «Диканський» 

Полтавської обласної ради на облаштування екологічних 

стежок у регіональному ландшафтному парку 

«Диканський» та видавництво еколого-просвітницьких 

методичних матеріалів та буклетів. 

Департамент екології 

та природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

59,9 

4.4. Комунальній установі природно-заповідного фонду 

регіональному ландшафтному парку «Диканський» 

Полтавської обласної ради на розроблення проекту 

організації регіонального ландшафтного парку 

«Диканський», охорони, відтворення та рекреаційного 

використання природних комплексів та об'єктів. 

Департамент екології 

та природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

800,0 

4.5. Комунальній установі природно-заповідного фонду 

регіональному ландшафтному парку «Кременчуцькі 

плавні» Полтавської обласної ради на проєкт організації 

території регіонального ландшафтного парку 

«Кременчуцькі плавні», охорони, відтворення та 

рекреаційного використання його природних комплексів 

та об'єктів.  

Департамент екології 

та природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

500,0 

4.6. Комунальній установі «Рекреаційний центр 

Криворудський» Полтавської обласної ради на 

розроблення проєкту створення територій і об'єктів 

природно-заповідного фонду та організації їх територій 

дендрологічного парку загальнодержавного значення 

«Криворудський», який перебуває у постійному 

користуванні комунальної установи «Рекреаційний 

центр Криворудський» Полтавської обласної ради. 

Департамент культури і 

туризму Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

123,0 
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Напрямок/Назва заходу Головний  

розпорядник 
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5. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і 

побутових відходів 

13 075,5 

5.1. Департаменту будівництва, містобудування і 

архітектури Полтавської обласної державної 

адміністрації на придбання машин для збору, 

транспортування та складування побутових відходів.  

Департамент 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

13 075,5 

6. Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного 

середовища , в тому числі проведення наукових досліджень, заходів з 

екологічної освіти та пропаганди: 

5 464,105 

6.1. Полтавському обласному еколого-натуралістичному 

центру учнівської молоді на обласний конкурс-огляд 

колективів екологічної просвіти закладів позашкільної 

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

Департамент освіти та 

науки Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

30,9 

6.2. Полтавському обласному еколого-натуралістичному 

центру учнівської молоді на проведення обласної акції 

«Зелений паросток майбутнього». 

Департамент освіти та 

науки Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

19,3 

6.3. Полтавському обласному еколого-натуралістичному 

центру учнівської молоді на проведення обласного 

конкурсу «До чистих джерел». 

Департамент освіти та 

науки Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

7,1 

6.4. Полтавському обласному еколого-натуралістичному 

центру учнівської молоді на проведення обласної 

екологічної експедиції «Чиста хвиля». 

Департамент освіти та 

науки Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

26,4 

6.5. Полтавському обласному еколого-натуралістичному 

центру учнівської молоді на обласний збір юних 

екологів, учасників обласних конкурсів «Мій рідний 

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

ялинку», обласного конкурсу внутрішнього та 

зовнішнього озеленення навчальних закладів «Галерея 

кімнатних рослин», обласного конкурсу школярів та 

учнівської молоді «Вчимося заповідувати», обласного 

конкурсу експериментально - дослідницьких робіт із 

природознавства та біології «Юний дослідник», обласної 

акції школярів та учнівської молоді «Ліси для 

нащадків», обласної природоохоронно-

пропагандистської акції «Птах року», обласної акції 

«Рослини - рятівники від радіації», обласної 

природоохоронної акції «Великий зимовий облік 

птахів», обласного еколого-натуралістичного походу 

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

«Дослідницький марафон», «Юннатівський зеленбуд», 

«Парад квітів біля школи», обласного конкурсу 

екологічних плакатів «Природа і люди», обласного 

юннатського фестивалю «В об'єктиві натураліста». 

Департамент освіти та 

науки Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

139,3 
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6.6. Полтавському обласному еколого-натуралістичному 

центру учнівської молоді на обласний дитячий еколого-

краєзнавчий конкурс «Малі ріки Полтавщини». 

Департамент освіти та 

науки Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

24,1 

6.7. Полтавському обласному еколого-натуралістичному 

центру учнівської молоді на проведення інших еколого-

просвітницьких заходів. 

Департамент освіти та 

науки Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

30,0 

6.8. Грабарівському психоневрологічному будинку-

інтернату Лубенського району Полтавської області на 

розробку робочого проєкту «Реконструкція очисних 

споруд типу «Джерело» Д 50 м3/добу в с. Грабарівка 

Лубенського району Полтавської області». 

Департамент праці та 

соціального захисту 

населення Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

120,0 

6.9. Комунальній установі природно-заповідного фонду 

регіональному ландшафтному парку «Кременчуцькі 

плавні» Полтавської обласної ради на проведення 

науково-практичного  семінару та екологічного заходу 

«Зелений марафон», приурочених до 20-річчя утворення 

установи природно-заповідного фонду регіональний 

ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні». 

Департамент екології 

та природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

71,9 

6.10. Комунальній установі «Рекреаційний центр 

Криворудський» Полтавської обласної ради на 

проведення науково-технічних конференцій і семінарів, 

організацію виставок, фестивалів та інших заходів щодо 

пропаганди охорони навколишнього природного 

середовища, промоції туристично-рекреаційного 

потенціалу дендрологічного парку загальнодержавного 

значення «Криворудський» та Полтавської області, 

видання поліграфічної продукції з екологічної тематики 

«Заповідна краса Полтавщини. Дендрологічний парк 

загальнодержавного значення «Криворудський»», у 

комунальній установі «Рекреаційний центр 

Криворудський» Полтавської обласної ради. 

Департамент культури і 

туризму Полтавської 

обласної державної 

адміністрації 

64,5 

6.11. Департаменту економічного розвитку, торгівлі та 

залучення інвестицій Полтавської обласної державної 

адміністрації на проведення стратегічної екологічної 

оцінки Програми економічного і соціального розвитку 

Полтавської області на 2022 рік. 

Департаменту 

економічного розвитку, 

торгівлі та залучення 

інвестицій Полтавської 

обласної 

50,0 

6.12. Управлінню житлово-комунального господарства 

Полтавської обласної державної адміністрації на 

розробку Детального плану території за межами 

населеного пункту Макухівка Полтавської області для 

розташування сміттєпереробного заводу. 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

285,0 

6.13. Управлінню житлово-комунального господарства 

Полтавської обласної державної адміністрації на 

розробку «Комплексної програми поводження з 

твердими побутовими відходами у Полтавській області 

на 2022 - 2030 роки». 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

300,0 
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6.14. Департаменту екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної державної адміністрації на 

розробку регіональної програми охорони довкілля, 

раціонального використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки з урахуванням 

регіональних пріоритетів Полтавської області на  

2022 - 2027 роки («Довкілля-2027»). 

Департамент екології 

та природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

995,0 

6.15. Полтавській обласній раді на створення умов для 

фінансування в 2021 році проєктів-переможців конкурсу 

екологічних громадських ініціатив в рамках обласної 

програми «Екологічні ініціативи Полтавської області на 

2019-2021 роки» (капітальні видатки). 

Департамент екології 

та природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

1 000,0 

6.16. Полтавській обласній раді на створення умов для 

фінансування в 2021 році проєктів-переможців конкурсу 

екологічних громадських ініціатив в рамках обласної 

програми «Екологічні ініціативи Полтавської області на 

2019-2021 роки» (поточні видатки). 

Департамент екології 

та природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

1 000,0 

6.17. Полтавській обласній раді на створення умов для 

фінансування у 2021 році проєктів-переможців конкурсу 

екологічних ініціатив Полтавської області 2020 року в 

рамках обласної програми «Екологічні ініціативи 

Полтавської області на 2019-2021 роки» (капітальні 

видатки). 

Департамент екології 

та природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

1 053,395 

6.18. Полтавській обласній раді на створення умов для 

фінансування у 2021 році проєктів-переможців конкурсу 

екологічних громадських ініціатив Полтавської області 

2020 року в рамках обласної програми «Екологічні 

ініціативи Полтавської області на 2019-2021 роки» 

(поточні видатки). 

Департамент екології 

та природних ресурсів 

Полтавської обласної 

державної адміністрації 

247,21 

 

 

 
 


