ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
сьомого скликання
ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії з питань
екології та раціонального природокористування
16 липня 2019 року

м. Полтава

№ 37

Головуючий: Горжій Ігор Григорович – голова постійної комісії обласної ради з
питань екології та раціонального природокористування.
Присутні члени постійної комісії: Горжій І.Г. (голова комісії), Жук С.М.
(заступник голови комісії), Хоменко В.П. (секретар комісії), Красюк В.Ф.,
Микуця Т.В., Сірик О.М.
Відсутні члени постійної комісії: Кибка А.А., Мартиненко В.П., Мінязев В.Д.
Взяли участь:
Холод
Євгеній Миколайович

перший заступник голови Полтавської обласної
ради

Пругло
Олег Євгенович

тимчасово
виконувач
обов’язків
голови
Полтавської обласної державної адміністрації

Близнюк
Іван Федорович

депутат Полтавської обласної ради

Діденко
Олег Григорович

депутат Полтавської обласної ради

Рогов
Руслан Миколайович

депутат Полтавської обласної ради

Березова
Ірина Леонідівна

начальник відділу інвестиційної діяльності та
проектного менеджменту виконавчого апарату
обласної ради
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Козій
Віталій Вікторович

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

Черкас
Оксана Григорівна

заступник керівника апарату – керуючий
справами виконавчого апарату обласної ради

Запрошені:
Брикульський
Максим Володимирович

директор Департаменту екології та природних
ресурсів Полтавської обласної державної
адміністрації

Гришанін
Володимир Миколайович

заступник начальника Головного управління
Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Полтавській області

Карабаза
Юрій Анатолійович

начальник управління з екології і охорони праці
товариства з обмеженою відповідальністю
«Глобинський м’ясокомбінат»

Кропивка
Павло Анатолійович

директор Департаменту фінансів Полтавської
обласної державної адміністрації

Осипенко
Вадим Георгійович

начальник Державної
Центрального округу

Рева
Едуард Васильович

заступник директора Департаменту - начальник
управління житлово-комунального господарства
Департаменту будівництва, містобудування і
архітектури
та
житлово-комунального
господарства Полтавської обласної державної
адміністрації

Сагайдачний
Сергій Тимофійович

начальник управління майном обласної ради

Рогожинський
Юрій Олександрович

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

екологічної

інспекції
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Черкаська
Ірина Сергіївна

директор Комунальної установи природнозаповідного фонду регіонального ландшафтного
парку «Диканський» Полтавської обласної ради

Чичкань
Владислав Миколайович

начальник відділу експлуатації та утримання
автодоріг, штучних споруд, організації та
безпеки
дорожнього
руху
державного
підприємства «Агентство місцевих доріг
Полтавської області»

Представники громадськості
Яковенко
Петро Іванович

завідувач сектору охорони тваринного світу і
рибних
запасів
громадської
організації
«Національна екологічна безпека»
Представники засобів масової інформації

Порядок денний
1. Про погодження технічних завдань для закупівлі спеціалізованої
комунальної техніки для твердих побутових відходів за рахунок коштів
фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області
у 2019 році.
2. Про звернення ТОВ «ГЛОБИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» щодо
затвердження проекту зон санітарної охорони Глобинського родовища
питних підземних вод розкритого свердловинами № 1, № 13-В та № 1474-В
ТОВ «ГЛОБИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ».
3. Про припинення права користування частиною мисливських угідь
ДЕРЖАВНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ
«ДИКАНСЬКЕ
ДОСВІДНЕ
ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО».
4. Про надання у користування мисливських угідь ГРОМАДСЬКІЙ
ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОЛТАВСЬКЕ РАЙОННЕ МИСЛИВСЬКО-РИБАЛЬСЬКЕ
ТОВАРИСТВО «ВЕПР».
5. Про надання у користування мисливських угідь МИРГОРОДСЬКІЙ
РАЙОННІЙ
ГРОМАДСЬКІЙ
ОРГАНІЗАЦІЇ
«МИСЛИВСЬКОРИБАЛЬСЬКЕ ТОВАРИСТВО «ПОПІВСЬКЕ».
6. Про правомірність спилювання дерев лісосмуг на ділянках автомобільних
доріг на території Полтавської області.
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7. Про інформацію щодо
Центрального округу.

роботи

Державної

екологічної

інспекції

8. Про попередній розгляд проекту рішення «Про Положення про Фонд
охорони навколишнього природного середовища Полтавської області».
9. Про попередній розгляд проекту рішення «Про Порядок планування та
фінансування природоохоронних заходів з Фонду охорони навколишнього
природного середовища Полтавської області».
10.Про внесення змін до обласної програми «Екологічні ініціативи Полтавської
області на 2019 ‒ 2021 роки».
11.Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у
Полтавській області на 2018 ‒ 2020 роки.
12.Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік.
13.Про укладення трудового контракту з директором Комунальної установи
природно-заповідного
фонду
регіональний
ландшафтний
парк
«Диканський» Полтавської обласної ради.
14.Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану комунального підприємства Полтавської
обласної ради.
15.Різне.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
Регламент роботи :
- для виступів – до 5 хв.;
- для пропозицій – до 3 хв.
ВИРІШИЛИ: затвердити регламент роботи.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
Сірик О.М. запропонував включити до порядку денного наступне питання:
Про включення до проекту рішення обласної ради «Про затвердження
Переліку природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони
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навколишнього природного середовища Полтавської області в 2019 році»
природоохоронного заходу «Озеленення міста Лубни (реконструкція об’єкту
благоустрою скверу по вулиці Вишневецьких в м. Лубни Полтавської
області)».
ВИРІШИЛИ: повернутися до порядку денного питання:
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: включити до порядку денного питання:
− № 15 «Про включення до проекту рішення обласної ради «Про
затвердження Переліку природоохоронних заходів для фінансування з фонду
охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в 2019
році» природоохоронного заходу «Озеленення міста Лубни (реконструкція
об’єкту благоустрою скверу по вулиці Вишневецьких в м. Лубни Полтавської
області)».
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
Перед початком розгляду питань порядку денного Горжій І.Г. наголосив, 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 погодження технічних завдань для закупівлі спеціалізованої
комунальної техніки для твердих побутових відходів за рахунок коштів
фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області
у 2019 році.
СЛУХАЛИ: Рева Е.В. повідомив про те, що при опрацюванні пропозицій
територіальних громад, сільських та селищних рад виникла необхідність в
погоджені технічних завдань для закупівлі спеціалізованої комунальної техніки
для твердих побутових відходів за рахунок коштів фонду охорони
навколишнього природного середовища Полтавської області в 2019 році
(додаються).
ВИСТУПИЛИ: Сірик О.М. наголосив на необхідності забезпечення підтримки
вітчизняного товаровиробника при використанні бюджетних коштів.
В обговоренні питання взяли участь: Хоменко В.П., Горжій І.Г.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Погодити технічні завдання для закупівлі спеціалізованої комунальної
техніки для твердих побутових відходів за рахунок коштів фонду охорони
навколишнього природного середовища Полтавської області у 2019 році.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.

2. Про звернення ТОВ «ГЛОБИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» щодо
затвердження проекту зон санітарної охорони Глобинського родовища
питних підземних вод розкритого свердловинами № 1, № 13-В та № 1474-В
ТОВ «ГЛОБИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ».
СЛУХАЛИ: Карабаза Ю.А. повідомив, що проект зон санітарної охорони
розроблений відповідно до Водного кодексу України. ТОВ «ГЛОБИНСЬКИЙ
М’ЯСОКОМБІНАТ» експлуатує питні підземні води відповідно до
спеціального дозволу на користування надрами від 14.12.2017 № 6237 строком
на 20 років. Проект зон санітарної охорони підлягає погодженню та
затвердженню згідно вимог чинного законодавства.
ВИСТУПИЛИ: Горжій І.Г. наголосив на потребі в погоджені проекту зон
санітарної охорони.
ВИРІШИЛИ:
1. Погодити затвердження проекту зон санітарної охорони Глобинського
родовища питних підземних вод ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ».
2. Внести проект рішення на розгляд сесії обласної ради.
3. Рекомендувати обласній раді підтримати проект рішення.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.

3. Про припинення права користування частиною мисливських угідь
ДЕРЖАВНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ
«ДИКАНСЬКЕ
ДОСВІДНЕ
ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО».
СЛУХАЛИ: Рогожинський Ю. О. повідомив, що необхідність прийняття
рішення
пов’язана
із
добровільною
відмовою
ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
«ДИКАНСЬКЕ
ДОСВІДНЕ
ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО» від права користування частиною мисливських угідь
площею 6863,8285 га на території Полтавського, Котелевського та Диканського
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районів Полтавської області, які перебували у складі мисливських угідь
підприємства загальною площею 39277,95 га, наданих у користування
відповідно до рішення сімнадцятої сесії Полтавської обласної ради п’ятого
скликання від 17.09.2008 «Про внесення змін до рішення п’ятнадцятої сесії
обласної ради двадцять другого скликання від 20 лютого 1998 року "Про
надання в користування мисливських угідь"». Відмова від права користування
частиною мисливських угідь пов’язана з оптимізацією площі мисливського
господарства з метою зменшення витрат та посилення охорони державного
мисливського фонду. Припинення права користування частиною мисливських
угідь забезпечить можливість надання цих угідь в користування більш
конкурентоспроможним суб’єктам господарювання у галузі мисливського
господарства та полювання з метою створення сприятливих умов для охорони і
відтворення мисливських тварин, збереження і поліпшення середовища їх
перебування.
В обговоренні питання взяли участь: Яковенко П.І., Горжій І.Г.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати проект рішення обласної ради.
3. Рекомендувати обласній раді підтримати проект рішення обласної ради.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.

4. Про надання у користування мисливських угідь ГРОМАДСЬКІЙ
ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОЛТАВСЬКЕ РАЙОННЕ МИСЛИВСЬКО-РИБАЛЬСЬКЕ
ТОВАРИСТВО «ВЕПР»
СЛУХАЛИ: Рогожинський Ю.О. повідомив, що у зв'язку з тим, що державне
підприємство «Диканське досвідне лісомисливське господарство» добровільно
відмовилося від частини мисливських угідь площею 6863,8285 га,
розташованих на території Полтавського, Диканського та Котелевського
районів Полтавської області, ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПОЛТАВСЬКЕ
РАЙОННЕ МИСЛИВСЬКО-РИБАЛЬСЬКЕ ТОВАРИСТВО «ВЕПР» виявила
бажання отримати зазначені угіддя в користування, погодивши їх надання із
землевласниками та землекористувачами. Матеріали щодо надання
ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОЛТАВСЬКЕ РАЙОННЕ МИСЛИВСЬКОРИБАЛЬСЬКЕ ТОВАРИСТВО «ВЕПР» у користування для ведення
мисливського господарства мисливських угідь, містять погодження
землевласників та землекористувачів. Позитивне вирішення питання надання
мисливських угідь в користування дозволить громадській організації укласти з
Полтавським обласним управлінням лісового та мисливського господарства
договір про умови ведення мисливського господарства, що забезпечить
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раціональне використання державного мисливського фонду та дотримання
екологічного стану мисливських угідь на відповідній території.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати проект рішення обласної ради.
3. Рекомендувати обласній раді підтримати проект рішення обласної ради.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.

5. Про надання у користування мисливських угідь МИРГОРОДСЬКІЙ
РАЙОННІЙ
ГРОМАДСЬКІЙ
ОРГАНІЗАЦІЇ
«МИСЛИВСЬКОРИБАЛЬСЬКЕ ТОВАРИСТВО «ПОПІВСЬКЕ».
СЛУХАЛИ: Рогожинський Ю.О. повідомив, що МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
«МИСЛИВСЬКО-РИБАЛЬСЬКЕ
ТОВАРИСТВО «ПОПІВСЬКЕ» вже протягом 15 років є діючим користувачем
мисливських угідь на території Попівської та Хомутецької сільських рад
Миргородського району Полтавської області, які були їй надані згідно рішення
чотирнадцятої сесії Полтавської обласної ради четвертого скликання від
18.10.2004 «Про надання в користування мисливських угідь районній
громадській організації «Мисливсько-рибальське товариство «Попівське». З
огляду на зазначене, громадська організація фактично продовжує строк
користування раніше наданими угіддями в порядку їх повторного надання.
Матеріали щодо надання у користування 4046,00 га мисливських угідь на
території Попівської та Хомутецької сільських рад Миргородського району
Полтавської області погоджені з Полтавською обласною державною
адміністрацією, містять погодження землевласників, землекористувачів, а у
випадку земель запасу – розпорядниками земель запасу державної власності.
Позитивне вирішення питання надання мисливських угідь в користування
дозволить громадській організації укласти з Полтавським обласним
управлінням лісового та мисливського господарства договір про умови ведення
мисливського господарства, що забезпечить раціональне використання
державного мисливського фонду та дотримання екологічного стану
мисливських угідь на відповідній території.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати проект рішення обласної ради.
3. Рекомендувати обласній раді підтримати проект рішення обласної ради.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
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6. Про правомірність спилювання дерев лісосмуг на ділянках автомобільних
доріг на території Полтавської області.
СЛУХАЛИ: Горжій І.Г. повідомив, що ситуація, яка склалася на території
Полтавської області, є вкрай складною і такою ж, як і по всій країні. А саме,
мають місце випадки коли під виглядом вирубок сухостою насправді
проводиться вирубка здорових дерев, зокрема дубів і акації. В багатьох
лісосмугах області уже випиляна більша частина ділової деревини. Внаслідок
такої безгосподарності і безвідповідальності поступово зменшується ареал
існування диких звірів та птахів і в результаті завдається непоправна шкода
довкіллю. І саме прикро, що все це робиться підрядними організаціями, які
проводять ремонт доріг.
ВИСТУПИЛИ: Чичкань В.М. наголосив на тому, що на балансі підприємства
переважно перебувають дороги 4 категорії. Підприємством укладено договори
на безоплатній основі з підрядними організаціями на вирубку чагарників. До
повноважень підприємства не належить видача лісорубних квитків на вирубку
дубів, акацій тощо. Уразі виявлення порушень підприємство звертається до
правоохоронних органів.
В обговоренні питання взяли участь: Хоменко В.П. Сірик О.М., Красюк В.Ф.,
Микуця Т.В.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Рекомендувати виконавчому апарату обласної ради направити до
прокуратури Полтавської області та Головного управління Національної поліції
в Полтавській області звернення щодо фактів знищення багаторічних зелених
насаджень вздовж автомобільних доріг на території Полтавської області.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.

7. Про інформацію щодо роботи Державної екологічної інспекції Центрального
округу.
СЛУХАЛИ: Осипенко В.Г. не надав інформації.
ВИСТУПИЛИ: Горжій І.Г. запропонував заслухати інформацію начальника
Державної екологічної інспекції Центрального округу на пленарному засіданні
двадцять шостої сесії обласної ради сьомого скликання 19 липня 2019 року.
В обговоренні питання взяли участь: Яковенко П.І., Микуця Т.В., Хоменко В.П.

10
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати проект рішення обласної ради.
3. Рекомендувати обласній раді підтримати проект рішення обласної ради.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0.

8. Про попередній розгляд проекту Положення про Фонд
навколишнього природного середовища Полтавської області.

охорони

СЛУХАЛИ: Брикульський М.В. повідомив, що підставою для розробки проекту
рішення є невідповідність вимогам чинного законодавства діючого Положення
про фонд охорони навколишнього природного середовища Полтавської області,
затвердженого рішенням десятої сесії Полтавської обласної ради шостого
скликання від 29.02.2012 «Про затвердження Положення про фонд охорони
навколишнього природного середовища Полтавської області».
В обговоренні питання взяли участь: Козій В.В.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації підготувати та
внести на розгляд обласної ради проект рішення обласної ради у встановленому
порядку.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.

9. Про попередній розгляд проекту Порядку планування та фінансування
природоохоронних заходів з Фонду охорони навколишнього природного
середовища Полтавської області.
СЛУХАЛИ: Брикульський М.В. повідомив, що протягом 2012 – 2019 років
суттєво змінене законодавство, а тому Порядок планування та фінансування
природоохоронних заходів з фонду охорони навколишнього природного
середовища Полтавської області, затверджений рішенням тринадцятої сесії
Полтавської обласної ради шостого скликання від 14.11.2012 «Про
затвердження Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів
з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області»,
у 2019 році уже не відповідає вимогам чинного законодавства.
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ВИСТУПИЛИ: Козій В.В. запропонував надіслати проект Порядку планування
та фінансування природоохоронних заходів з фонду охорони навколишнього
природного середовища Полтавської області до Державної регуляторної
служби України.
В обговоренні питання взяли участь: Хоменко В.П., Близнюк І.Ф.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації:
− направити
проект
Порядку
планування
та
фінансування
природоохоронних заходів з Фонду охорони навколишнього природного
середовища Полтавської області до Державної регуляторної служби України;
− підготувати та внести на розгляд обласної ради проект рішення
обласної ради у встановленому порядку.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.

10.Про внесення змін до обласної програми «Екологічні ініціативи Полтавської
області на 2019 ‒ 2021 роки».
СЛУХАЛИ: Березова І.Л. повідомила, що необхідність прийняття проекту
рішення обумовлена необхідністю уточнення виконавців по окремих заходах
Програми та систематизацією різновидів послуг за визначеними напрямами.
Прийняття рішення сприятиме організації роботи щодо надання
територіальним громадам Полтавщини послуг в сфері поводження з
небезпечними відходами та забезпечить реалізацію у 2019 році кращих
екологічних громадських ініціатив, відібраних Конкурсною комісією (на
умовах співфінансування з бюджетів органів місцевого самоврядування).
В обговоренні питання взяли участь: Микуця Т.В., Козій В.В., Горжій І.Г.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати проект рішення обласної ради.
3. Рекомендувати обласній раді підтримати проект рішення обласної ради.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
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11.Про внесення змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у
Полтавській області на 2018 ‒ 2020 роки.
СЛУХАЛИ: Черкас О.Г. повідомила, що прийняття проекту рішення
обумовлено необхідністю збільшення обсягу фінансування Фонду розвитку
територій області. Фінансування Програми передбачено за рахунок коштів
обласного бюджету. Зміни, які пропонуються до розгляду, потребують
додаткового фінансування з обласного бюджету в сумі 35,0 млн. грн, які
плануються залучити внаслідок перерозподілу бюджетних асигнувань,
передбачених на 2019 рік. Прийняття рішення «Про внесення змін до Програми
розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018 – 2020 роки»
дозволить збільшити обсяги інвестицій в розбудову та поліпшення
інфраструктури сільських, селищних, міських територій для покращення якості
надання адміністративних та публічних послуг органами місцевого
самоврядування Полтавщини.
ВИСТУПИЛИ: Кропивка П.А. повідомив про відсутність коштів у обласному
бюджеті на реалізацію зазначених змін.
В обговоренні питання взяли участь: Горжій І.Г., Хоменко В.П.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
Голосували: за – 0, проти – 0, утримались – 6, не голосували – 0.

12.Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік.
СЛУХАЛИ: Кропивка П.А. повідомив, що проект рішення підготовлено з
метою забезпечення належного рівня фінансування закладів соціальнокультурної сфери, виконання інвестиційних проектів, будівництва об’єктів
обласної комунальної власності, утримання та розвитку автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури. Джерелом покриття вказаних видатків
пропонується визначити залишки бюджетних коштів на початок року та кошти,
які додатково надійшли до обласного бюджету з державного бюджету та інших
місцевих бюджетів. Проект рішення є збалансованим та сприятиме вирішенню
найнагальніших питань регіонального значення.
ВИСТУПИЛИ: Брикульський М.В. підняв питання фінансування Комунальної
установи природно-заповідних фонду регіонального ландшафтному парку
«Диканський» Полтавської обласної ради та комунальної установи природнозаповідного фонду регіонального ландшафтному парку «Кременчуцькі Плавні»
Полтавської обласної ради.
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В обговоренні питання взяли участь: Діденко О.Г.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати проект рішення обласної ради.
3. Рекомендувати обласній раді підтримати проект рішення обласної ради.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.

13.Про укладення трудового контракту з директором Комунальної установи
природно-заповідного фонду регіональний ландшафтний парк «Диканський»
Полтавської обласної ради.
СЛУХАЛИ: Сагайдачний С.Т. повідомив, що проект рішення передбачає
укладення трудового контракту з директором Комунальної установи природнозаповідного фонду регіональний ландшафтний парк «Диканський» Полтавської
обласної ради Черкаською Іриною Сергіївною. Прийняття цього рішення
дозволить врегулювати трудові відносини з директором Комунальної установи
природно-заповідного фонду регіональний ландшафтний парк «Диканський»
Полтавської обласної ради, майно якого є спільною власністю територіальних
громад області, відповідно до чинного законодавства України.
В обговоренні питання взяли участь: Черкаська І.С.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати проект рішення обласної ради.
3. Рекомендувати обласній раді підтримати проект рішення обласної ради.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.

14.Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану комунального підприємства Полтавської обласної ради.
СЛУХАЛИ: Сагайдачний С.Т. повідомив, що для підвищення ефективності
роботи комунальних підприємств Полтавської обласної ради необхідно
забезпечити своєчасне складання та затвердження річних фінансових планів
комунальних підприємств, що належать до спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Полтавської області. Реалізація рішення забезпечить
встановлення єдиної методології фінансового планування суб’єктами
господарювання комунального сектору економіки, підвищення ефективності
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роботи комунальних підприємств, що належать до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати проект рішення обласної ради.
3. Рекомендувати обласній раді підтримати проект рішення обласної ради.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.

15.Про включення до проекту рішення обласної ради «Про затвердження
Переліку природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони
навколишнього природного середовища Полтавської області в 2019 році»
природоохоронного заходу «Озеленення міста Лубни (реконструкція об’єкту
благоустрою скверу по вулиці Вишневецьких в м. Лубни Полтавської
області)».
СЛУХАЛИ: Сірик О.М. повідомив про необхідність включення даного
природоохоронного заходу до Переліку природоохоронних заходів для
фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища
Полтавської області в 2019 році.
В обговоренні питання взяли участь: Брикульський М.В., Козій В.В.,
Черкас О.Г.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати пропозицію про включення природоохоронного заходу
«Озеленення міста Лубни (реконструкція об’єкту благоустрою скверу по вулиці
Вишневецьких в м. Лубни Полтавської області)» до проекту рішення обласної
ради «Про затвердження Переліку природоохоронних заходів для фінансування
з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в
2019 році».
3. Рекомендувати обласній раді підтримати дану пропозицію.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
16. Різне.
Голова постійної комісії

І.Г. Горжій

Секретар постійної комісії

В.П. Хоменко

