Про внесення змін до 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»), затвердженої рішенням чотирнадцятої сесії
Полтавської обласної ради сьомого скликання
від 06 березня 2017 року № 405

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 47 Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища», пунктом 3 Положення про фонд охорони
навколишнього природного середовища Полтавської області, затвердженого
рішенням десятої сесії обласної ради шостого скликання від 29.02.2012 р.
(зі змінами) та Порядком планування та фінансування природоохоронних заходів
із фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області,
затвердженого рішенням тринадцятої сесії обласної ради шостого скликання від
14.11.2012 р.,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до 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»), затвердженої рішенням чотирнадцятої
сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 06 березня 2017 року
№ 405 (додаються).
2. Організацію виконання рішення покласти на Департамент екології та природних
ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації та головних
розпорядників коштів фонду охорони навколишнього природного середовища
Полтавської області.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з
питань екології та раціонального природокористування.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О. Ю. БІЛЕНЬКИЙ

Додаток
до рішення дев`ятнадцятої
сесії обласної ради
сьомого скликання
2018 №
Зміни до 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»), затвердженої рішенням чотирнадцятої сесії Полтавської
обласної ради сьомого скликання від 06 березня 2017 року № 405:
1. п.9 Паспорту програми викласти в такій редакції:
9. Очікуваний обсяг фінансування Програми, всього

715 604,176

у тому числі за рахунок коштів:
1) державного бюджету
2) обласного бюджету (фонду охорони навколишнього
природного середовища Полтавської області)
3) районного, міського бюджетів
3.1)бюджету селищного (сільського), об`єднаних
територіальних громад
4) інших джерел фінансування

148 257,65
212 658,566
206 868,01
122 167,49
25 652,46

2.
піднапрям 2.1.1. додатку 2 «Стратегічна ціль – Досягнення безпечного для
здоров`я людини стану навколишнього природного середовища» доповнити
позицією такого змісту:
м. Полтава
63. Поліпшення
сприятливого
санітарного стану
ставка
Полтавське
розташованого на
2018облводресурс
ОФОНПС
території
2021
ів
Полтавської
обласної клінічної
психіатричної лікарні
ім. О. Ф. Мальцева

новий

164,57

3.
позицію додатку 2 «Стратегічна ціль – Досягнення безпечного для здоров`я
людини стану навколишнього природного середовища»
Всього за
піднапрямом 2.1.1.
в тому
ДБ
числі
МБ,
всього, в
тому
числі:
Районні,
міські
бюджети
Бюджети
сіл,
селищ,
ОТГ
ОФОНПС

56979,55

1911,5

16320,34

16485,39

11200,16

9062,16

8349,09

240,0

1838,18

2523,73

1998,59

1748,59

21353,51

956,5

6157,05

6143,38

4728,29

3368,29

3264,74

66,5

1126,73

747,03

827,24

497,24

19688,77

890,0

5830,32

5696,35

3401,05

2871,05

25676,94

715,0

7525,1

7518,28

4973,28

3945,28

викласти в такій редакції:
Всього за
піднапрямом 2.1.1.
в тому ДБ
числі
МБ, всього,
в тому
числі:
Районні,
міські
бюджети
Бюджети
сіл, селищ,
ОТГ
ОФОНПС

4.

57144,12

1911,5

16484,91

16485,39

11200,16

9062,16

8349,09

240

1838,18

2523,73

1998,59

1748,59

57144,12

956,5

16484,91

6143,38

4728,29

3368,29

3264,74

66,5

1126,73

747,03

827,24

497,24

19688,77

890

5830,32

5696,35

3401,05

2871,05

25841,51

715

7689,1

7518,28

4973,28

3945,28

Додаток 3 «Бюджет програми» викласти в новій редакції:

Очікувані джерела
фінансування

Обсяг ресурсів,
усього, у тому числі:
Державний бюджет
(у т.ч. державний
фонд регіонального
розвитку)
Обласний бюджет (у
т.ч. фонд охорони
навколишнього
природного
середовища області
(ФОНПСО))
Районні, міські
бюджети
Бюджети сіл, селищ,
об`єднаних
територіальних
громад (ОТГ)
Інші джерела

2017

Строк програми по роках
2018
2019
2020

Загальний Частка у
обсяг
% від
фінансуван загальног
ня,
о обсягу
тис. грн. фінансув
ання

2021

84872,37 170759,11 173334,22 174070,37 114403,54 715439,61

100%

15715,84

35353,75

33191,43

38598,04

25398,59 148257,65

20,7%

19797,33

48432,12

57026,55

52526,91

34711,09

212494,0

29,7%

32027,97

50933,18

46066,63

46425,86

31414,37 206868,01

28,9%

12070,2

30693,06

30882,61

30181,91

18339,29 122167,49

17.1%

5260,61

5347,0

5167,0

5337,65

Директор Департаменту
екології та природних ресурсів
Полтавської обласної
державної адміністрації

4540,2

25652,46

3,6%

І. А. Піддубний

Проект рішення підготовлено Департаментом екології та природних ресурсів Полтавської обласної
державної адміністрації
Директор Департаменту

І. А. Піддубний
ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник голови
Полтавської обласної ради

Заступник голови
Полтавської обласної ради

Голова постійної комісії
Полтавської обласної ради з
питань екології та
раціонального
природокористування
Заступник керівника апарату –
керуючий справами
виконавчого апарату
Полтавської обласної ради
Заступник керуючого
справами – начальник відділу
організаційного забезпечення
діяльності ради виконавчого
апарату Полтавської обласної
ради

Є. М. Холод

А. М. Ханко

Заступник голови
Полтавської обласної
державної адміністрації

Р. І. Товстий

Керівник апарату
Полтавської обласної
державної адміністрації

К.В.Бойко

Начальник юридичного
відділу апарату
Полтавської обласної
державної адміністрації

Т.В. Караваєва

Директор
Департаменту фінансів
Полтавської обласної
державної адміністрації

П. А. Кропивка

І. Г. Горжій

О. Г. Черкас

В. І. Глушко

Начальник загального відділу
виконавчого апарату
Полтавської обласної ради

О.В. Левакіна

Заступник начальника відділу
з юридичного забезпечення та
кадрової роботи виконавчого
апарату Полтавської обласної
ради

Т.А.Таранова

Начальник відділу з
юридичного забезпечення та
кадрової роботи виконавчого
апарату Полтавської обласної
ради

Н.В.Тернова

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення обласної ради
«Про внесення змін до 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»), затвердженої рішенням пленарного
засідання чотирнадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання
від 06 березня 2017 р. № 405»
1. Визначення проблеми, на розв`язання якої спрямовано внесення
змін до рішення.
Основним інструментом реалізації національної екологічної політики,
як на державному так і регіональному рівні, залишається розроблення та
виконання середньострокових планів дій з охорони навколишнього
природного середовища.
Внесення змін до програми «Довкілля - 2021» (далі - Програма)
ініційоване постійною комісією з питань екології та раціонального
природокористування обласної ради, Департаментом екології та природних
ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавською
обласною клінічною психіатричною лікарнею ім. О.Ф.Мальцева та полягає у
включенні до Програми природоохоронного заходу «Поліпшення
сприятливого санітарного стану ставка розташованого на території
Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні ім. О. Ф. Мальцева»
Головна спрямованість змін що вносяться до Програми полягає у
досягненні визначених на державному рівні стратегічних цілей:
 поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної
безпеки;
 досягнення безпечного для здоров’я людини стану навколишнього
природного середовища;
 забезпечення екологічно збалансованого природокористування.
Основою для внесення змін до Програми є лист-звернення від
Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні ім. О.Ф. Мальцева з
проханням внести на найближчу сесію обласної ради зміни до Програми,
включивши до неї природоохоронний захід «Поліпшення сприятливого
санітарного стану ставка розташованого на території Полтавської обласної
клінічної психіатричної лікарні ім. О. Ф. Мальцева».
2. Мета прийняття рішення.
Метою прийняття змін до Програми є досягнення сталого екологічного
розвитку області, такого функціонування її господарського комплексу, коли
забезпечується раціональне та екологічне безпечне господарювання,
високоефективне
збалансоване
використання
природних
ресурсів
(зокрема водних) та створюються сприятливі умови для життя і здоров'я
людини.

3. Напрями діяльності заходу що пропонується до внесення, обсяги
і джерела фінансування, строки та етапи його виконання.
Основним напрямом діяльності заходу, що пропонується до внесення є
забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог до якості поверхневих
вод та якості води, що використовується для потреб питного водопостачання
(напрям діяльності 2.1 згідно Програми). Обсяг фінансування заходу
становить 164,57 тис. грн. та строк його фінансування та виконання –
2018 рік.
4. Очікувані показники успішності.
Розчищення ставка від сухостійних дерев відтворить свою гідрологічну
спроможність та природну водність, забезпечить пропуск розрахункових
витрат води, акумулювання і відведення поверхневого стоку з прилеглих
територій для попередження їх підтоплення та затоплення.
5. Координація та контроль за виконанням внесених змін до
Програми.
Контроль за використанням коштів, спрямованих на реалізацію заходів
Програми, здійснюється Департаментом екології та природних ресурсів
Полтавської облдержадміністрації як відповідальним виконавцем.
Відповідальність за реалізацію внесеного заходу, окрім відповідального
виконавця, покладається на Полтавське обласне виробниче управління
водного господарства «Полтававодгосп».

Директор Департаменту
екології та природних ресурсів
Полтавської обласної
державної адміністрації

І. А. Піддубний

