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ПЛАН РОБОТИ
екології та природних ресурсів

П квартал 2023 рокуПолтавської облвійськадміністрації на

Зміст заходу

І. Питання,

Обгрунтування
необхідності

здійснення заходу
3

які будуть розглядатися на нарадах У директора
облвійськадміністрації

Відповідальні
виконавці

Термін
виконання

4 5

Департаменту

і: зі
ча

Звіт про роботу
зверненнями громадян
І квартал 2023 року

Указ Президента
України від 07.02.2008
М»| 109/2008|,Про
першочергові|заходи
щодо забезпечення
реалізації та
гарантування
конституційного права
на зверненнядо органів
державної|влади|Та

органів місцевого
самоврядування"

20.04.2023 Лебідь І.В.

Про роботу з персоналом У

першому півріччі
Наказ|Національного
агентства України З

питань державної
служби »Про
затвердження Типового
положення про службу
управління персоналом
державного органу" від
03.03.2016 Хо 47

29.06.2023 Коваленко Т.Г.

П. Підготовка матеріалів для розгляду на сесіях обласноїради,
облдержадміністрації, нарадах у голови облдержадміністрації

засіданнях колегії

Про внесення змін|до
Переліку природоохоронних
заходів для фінансування з

обласного фонду охорони
навколишнього природного
середовища в 2023 році

Закони України ,Про|Протягом Бруслик О.Ю.

охорону кварталу (за|Миколайчик Т.І.
навколишнього потребою)

природного
середовища", »Про
місцеве само-
врядування в Україні"
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Про Програму державного
моніторингу У галузі
охорони атмосферного
повітря на 2023-2027 роки
для зони , Полтавська"

Постанова Кабінету
Міністрів України від
14.08.2019|Хо|827
Деякі питання
здійснення державного
моніторингу в галузі
охорони атмосферного
повітря", наказ
Міністерства|захисту
довкілля та природних
ресурсів України від
25.02.2021 Мо 147 ,Про
затвердження|форми
Програми державного
моніторингу у галузі
охорони атмосферного
повітря",
зареєстрований в
Мін'юсті 21.04.2021
Мо 543/36165

Протягом
кварталу

Бруслик О.Ю.
Миколайчик Т.І.

Проекти рішень про
оголошення територій
природно-заповідного фонду

Закони України ,Про
охорону
навколишнього
природного
середовища", »Про
місцеве само-
врядування в Україні",
»Про природно-
заповідний фонд"

Протягом
кварталу
потребою)

(за
Бруслик О.Ю.
Миколайчик Т.І.

ПІ. Питання,які готуються для розгляду на оперативно-розпорядчих нарадах у заступників
голови облдержадміністрації, галузевих семінарах та нарадах

Про стан функціонування|Закони України , Про| Квітень Бруслик О.Ю.
природно-заповідного фонду|охорону Миколайчик Т.І.
Полтавської області навколишнього

природного
середовища", »Про
місцеве само-
врядування в Україні",
»Про природно-
заповідний фонд"

Підготовка та організація|Закони України ,Про| Квітень Бруслик О.Ю.
проведення кущових нарад з|охорону Миколайчик Т..
проблемних питань|навколишнього
поводженняз відходами природного

середовища",
доручення начальника
облвійськадміністрації,

дані на нараді
13.02.2023.

Підготовка до перевірок|Закон України , Про|Протягом Бруслик О.Ю.
роботи рибоприймальних|рибне господарство, | кварталу Миколайчик Т.І.
пунктів Полтавської області|промислове рибальство Кулинич О.А.

та охорону водних Горжій І.Г.
біоресурсів"
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у. Робота з органами місцевого самоврядування щодо реалізації ними повноважень

виконавчої влади

Надання рекомендацій|З Наказ Департаменту Протягом ПетренкоО.В.

екологічних|питань щодо будівництва, кварталу (за|Шуліпа В.М.

проектів містобудівної | містобудування і|необхідністю)

документації та обговорення архітектури та

проектних рішень житлово-комунального
господарства
Полтавської
облдержадміністрації

»Про внесення змін до
складу|архітектурно-
містобудівної ради" від
26.01.2022 Хо 17.

Вжиття заходів щодо| Стратегія розвитку|Щокварталь- Капітонов Р.С.

активізації робіт з|Полтавської області на|но, до 5 числа|Бровко О.М.

розширення існуючих|1 2021 - 2027 роки поточного

створення нових територій та місяця

об'єктів природно-
заповідного фонду
Взаємодія З органами Закон України ,Про|Протягом Мельник В.О.

місцевого самоврядування з відходи", Закон|кварталу (за|Розум Ю.В.

питань поводження з|України ,Про місцеве|необхідністю)

відходами само-врядування в
Україні",
Розпорядження голови
Полтавської
облдержадміністрації

від 16.08.2021 Хе 600

У1. Робота з кадрамита резервом кадрів

Призначення, звільнення,|Закон України ,Про|Протягом Миколайчик Т.І.

переведення державних|державну службу",|кварталу (за|Коваленко Рг
службовців та інших|Кодекс законів |про необхідністю)

кадрових переміщень працю України,
постанова Кабінету
Міністрів України від
25.03.2016 р. Хо 246 (з

урахуванням обмежень,
які встановлює
законодавство з метою
запобігання
поширенню
коронавірусної
інфекції)

Проведення підвищення | Закон України  ,Про Протягом Миколайчик Т.І.

кваліфікації державних|державну службу" кварталу Коваленко Т.Г.

службовців органів
виконавчої влади
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14. Участь у реалізації засад
державної антикорупційної
політики в Україні
(роз'яснення змісту і

значення проблем корупціїі
заходів роботи
антикорупційної стратегії)

Кримінальний
України,
України
адміністративні
правопорушення, Закон
України »Про
запобігання корупції",
розпорядження голови
облдержадміністрації

від 28.02.2017 Хо 1109

кодекс
Кодекс

про

Протягом
кварталу

Миколайчик Т.І.
Катькало К.О.

УП. Робота з вирішення оперативнихта поточних питань

Розгляд матеріалів і видача
дозволів на:

Розпорядження голови
Полтавської
облдержадміністрації

від 16.08.2021 Х» 600

15, викиди
речовин в
повітря
джерелами;
дозволів на
забруднюючих речовин в
атмосферне повітря
стаціонарними джерелами

забруднюючих
атмосферне

стаціонарними
анулювання

викиди

У Протягом
кварталу

Миколайчик Т.І.
Петренко О.В.

16. спеціальне використання
природних ресурсів у межах
територій та об'єктів ПЗФ
загальнодержавного
значення

Закон України ,Про
природно-заповідний
фонд України",
положення про порядок
видачі|дозволів|на
спеціальне
використання
природних ресурсів у
межах територій|та
об'єктів природно-
заповідного фонду
затверджене
постановою Кабінету
Міністрів України від
10.09.1992 р. Хо 459

Протягом
кварталу у разі
надходження
запитів

Столяренко Д.Ю.
Капітонов Р.С.

Розгляд матеріалів та
надання погоджень до:

Розпорядження голови
Полтавської
облдержадміністрації

від 16.08.2021 Х» 600

пе лімітів споживання питної

води для промислових
потреб з комунальних і

відомчих господарсько-
питних водопроводів;

а Протягом
кварталу у разі
надходження
запитів

Миколайчик Т.І.
ПетренкоО.В.

18. паспортів місць видалення
відходів та внесення змін до
них;

у: Протягом
кварталу

Миколайчик Т.І
Мельник В.О.
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Розгляд матеріалів,
погодження документації із

землеустрою, надання
інформації про обмеження
використання земельних
ділянок

Земельний кодекс
України, Закон України
»Про землеустрій",
Розпорядження голови
Полтавської
облдержадміністрації

від 16.08.2021 Хе 600

Протягом
кварталу

Столяренко Д.Ю.
Капітонов Р.С.

20. Визначення величини
фонових концентрацій
забруднювальних речовин в
атмосферному повітрі для
підприємств області

Наказ Міністерства
екології та природних
ресурсів України ,Про
затвердження Порядку
визначення величин
фонових концентрацій
забруднювальних
речовин в
атмосферному повітрі"
від 30.07.2001 року
Хо 700/5991

Протягом
кварталу

Миколайчик Т.І.
Петренко О.В.

2 матеріалів та
надання|висновків|про
погодження матеріалів
вибору земельної ділянки
природно-заповідного та

іншого  природоохоронного
призначення, земельної
ділянки, розташованої на
території чи в межах об'єкта
природно-заповідного фонду

або в межах прибережної
захисної смуги

Розгляд Земельний кодекс
України, Закон України
»Про землеустрій",
Розпорядження голови
Полтавської
облдержадміністрації

від 16.08.2021 Ме 600

Протягом
кварталу

Столяренко Д.Ю.
Капітонов Р.С.

Йо. Розгляд матеріалів та
затвердження проєктів
лімітів використання
природних ресурсів (крім
корисних копалин) у межах
територій та об'єктів
природно-заповідного фонду
місцевого значення

Розпорядження голови
Полтавської
облдержадміністрації

від 16.08.2021 Хо 600,
Закон України Про
природно-заповідний

фонд України",
Рішення другого
засідання двадцять
третьої сесії
Полтавської обласної
ради шостого
скликання від
01.07.2014

Протягом
кварталу у разі
надходження
запитів

Столяренко Д.Ю.
Капітонов Р.С.

28. Надання повідомлення про
наявність або відсутність
зауважень громадськості
щодо видачі суб'єкту
господарювання дозволу на
викиди забруднюючих
речовин

Закон України ,Про
охорону атмосферного
повітря"

Протягом
кварталу

Миколайчик Т.І.
Петренко О.В

Розгляд матеріалів та видача: Розпорядження голови
Полтавської
облдержадміністрації

від 16.08.2021 Хе 600
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24. реєстрової карти об'єктів
утворення, юброблення та
утилізації відходів та змін до
неї;

а Протягом
кварталу

Миколайчик Т.І.
Мельник В.О.

29: погодження Галузевих
технологічних|нормативів
використання питної води на
підприємствах водопровідно-
каналізаційного
господарства

«2 Протягом
кварталу

Миколайчик Т.І.
Петренко О.В

26 розгляд планів та звітів З

післяпроектного моніторингу
відповідно до умов висновків
з оцінки впливу на довкілля

5 Протягом
кварталу

Мельник В.О.
Чвала О.В.

Організація взаємодії з

органами державного
нагляду і правоохоронними
органами

Розпорядження голови
Полтавської
облдержадміністрації

від 16.08.2021 Хе 600

Протягом
кварталу

Миколайчик Т.І.
Катькало К.О.

28. Правова робота (аналіз та
звітність з правової роботи,
правове навчання, правова
пропаганда, правове
виховання)

Загальне положення
про юридичну службу
міністерства,|іншого
органу виконавчої
влади, державного
підприємства, установи
та організації,
затверджене
постановою Кабінету
Міністрів України від
26.11.2008 Хо 1040

Протягом
кварталу

Миколайчик Т.І.
Катькало К.О.

49. Організація|та|ведення
моніторингу довкілля (обмін
інформацією між суб'єктами
моніторингу|на|підставі
регіональної нормативної
бази)

Постанова Кабінету
Міністрів України ,Про
затвердження
Положення про
державну систему
моніторингу довкілля"
від 30.03.1998 Мо 391,
Постанова|Верховної
Ради України  ,Про
рекомендації
парламентських
слухань щодо
дотримання вимог
природоохоронного
законодавства

|

в
Україні" від 20.02.2003
Хо 565-ГУ

Протягом
кварталу

Столяренко Д.Ю.
Лебідь І.В.
МележикЛ.А.

30. Здійснення заходів з ведення
кадастру червонокнижнихта
регіонально-рідкісних видів

рослин 1 тварин

Закони України ,Про
охорону
навколишнього
природного
середовища",
Червону
України"

»Про
книгу

Протягом
кварталу

Столяренко Д.Ю.
Капітонов Р.С.
Гостудим О.М.
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31.|Здійснення заходів зі|Закон України ,Про|Протягом Столяренко Д.Ю.

встановлення меж|природно-заповідний кварталу Капітонов Р.С.

заповідних територій фонд України", Указ
Президента України від
23.05.2005 Мо 838 ,Про
заходи щодо дальшого
розвитку природно-
заповідної

зд
справи в

Україні"
32.|Збір, обробка та|Положення про фонд|Протягом Миколайчик Т.І.

узагальнення запитів|охорони кварталу Нечеса Т.С.

природоохоронних заходів,|навколишнього

що подаються до|природного
Департаменту для|середовища
фінансування З фонду|Полтавської області,

охорони навколишнього| яке затверджене

природного середовища | рішенням десятої

Полтавської області Полтавської обласної

ради шостого
скликання від
29.02.2012; Порядок
планування та
фінансування
природоохоронних
заходівїз|обласного
фонду охорони
навколишнього
природного
середовища, який
затверджений
рішенням тринадцятої
сесії Полтавської
обласної ради шостого
скликання від
14.11.2012

33.|Реалізація заходів з ГЗакон України ,Про|Протягом Миколайчик Т.І.
підтримки проектування|охорону кварталу Петренко О.В.

будівництва, реконструкції|навколишнього Нечеса Т.С.

очисних споруд каналізації,|природного
придбання насосного і|середовища"
технологічного обладнання
для очисних споруд
населених пунктів

34.|Розгляд матеріалів з ГКодекс України про|Протягом Миколайчик Т.І.
раціонального використання| надра, Водний кодекс|кварталу Петренко О.В.
водних ресурсів України

35.|Здійснення заходівзщодо|Постанова Кабінету|Протягом Миколайчик Т.І.
зменшення забруднення | Міністрів України ,Про| кварталу Петренко О.В.

поверхневих об'єктів затвердження Правил Нечеса Т.С.

охорони поверхневих
вод від забруднення
зворотними|водами"
від 25.03.1999 Хо 465
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36. Формування зв'язків|З

громадськими
природоохоронними
організаціями з актуальних
питань охорони природних
об'єктів, контролю за
додержанням вимог
природоохоронного
законодавства

Закон України
охорону
навколишнього
природного
середовища"

»Про Протягом
кварталу

Столяренко Д.Ю.
Лебідь І.В.

з Інформування населення про
екологічний стан довкілля,
оновлення аналітичної
інформації про діяльність
структурних підрозділів
Департаменту|за звітні
періоди на веб-сайтах
Департаменту,
облдержадміністрації,
профільного міністерства, а
також веб-ресурсах
інформагентств|та інших
ЗМІ

Закон України  ,Про
охорону
навколишнього
природного
середовища", Орхуська
конвенція

Протягом
кварталу

Столяренко Д.Ю.
Лебідь І.В.

38. Організація залучення
спеціалістів|Департаменту
для підготовки матеріалів
екологічного|спрямування;
співпраця зі ЗМІ з питань
достовірності та актуальності
підготовлених матеріалів, які
публікуються в  Інтернет-
виданнях|та|соціальних
мережах

Закон України
охорону
навколишнього
природного
середовища"

»Про Протягом
кварталу

Столяренко Д.Ю.
Лебідь І.В.

о Узагальнення і аналіз
інформації про стан довкілля
у регіонах, яка отримана від
суб'єктів системи
моніторингу регіонального
рівня. Підготовка та
оприлюднення Огляду стану
довкілля Полтавської області
в електронних та друкованих
ЗМІ

Постанова Кабінету
Міністрів України , Про
затвердження
Положення про
державну систему
моніторингу довкілля"
від 30.03.1998 Хе 391,
Постанова|Верховної
Ради України  ,Про
рекомендації
парламентських
слухань

|

щодо
дотримання вимог
природоохоронного
законодавства в
Україні" від 20.02.2003
Хо 565-ІМ

Протягом
кварталу

Столяренко Д.Ю.
Лебідь І.В.
Мележик Л.А.

40. Здійснення організації
бухгалтерського обліку
фінансово-господарської

діяльності Департаменту та
контроль за економічним і

раціональним використанням

Розпорядження голови
Полтавської
облдержадміністрації

від 16.08.2021 Хо 600

Протягом
кварталу

Миколайчик Т.І.
Беркута Н.А.
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матеріальних, трудових
ресурсів, збереження
державної власності

41. Підготовка фінансової та
бюджетної звітності|до
Головного управління
державної казначейської
служби України в
Полтавській області, звітів
до|Державного|служби
статистики України,
Головного управління ДПС у
Полтавській області,
Пенсійного фонду України

Розпорядження голови
Полтавської
облдержадміністрації

від 16.08.2021 Мо 600

Протягом
кварталу

Миколайчик Т.І.
Беркута Н.А.

42. Складання фінансової та
бюджетної звітності|за
І квартал 2023 року

Відповідно до
Національного
положення (стандарту)
бухгалтерського обліку

в державному секторі

Протягом
кварталу

Миколайчик Т.І.
Беркута Н.А.

43. документації
щодо фінансуванню
підвідомчих установ
природно-заповідного фонду

Підготовка Програма фінансування
комунальних установ
природно-заповідного

фонду Полтавської
обласної ради на 2019-
2023 роки, яка
затверджена рішенням
пленарного засідання
двадцять четвертоїсесії
сьомого скликання від
14.02.2019 Мо 1043 (зі
змінами)

Протягом
кварталу

Миколайчик Т.І.
Беркута Н.А.
Нечеса Т.С.

44. Приймання на попередній
розгляд і реєстрацію вхідної
кореспонденції, направлення
її у відповідні структурні
підрозділи Департаменту
згідно З резолюцією
керівництва Департаменту,
ведення реєстрації вихідних
документів

Постанова Кабінету
Міністрів України від
17.01.2018 Хо 55 , Про
деякі питання
документування
управлінської
діяльності"

Протягом
кварталу

Миколайчик Т.І.
Сердюк Т.І.

45. Облік проходження
контрольних документів,
попередній контроль за їх
виконанням, видача
необхідних довідок (усно або
письмово) щодо
зареєстрованих документів

Постанова Кабінету
Міністрів України від
17.01.2018 Хо 55 , Про
деякі

|

питання
документування
управлінської
діяльності"

Протягом
кварталу

Миколайчик Т.І.
Сердюк Т.І.

46. Робота|зі|зверненнями
громадян та інформаційними
запитами

Указ Президента
України від 07.02.2008
Мо 109/2008 »Про
першочергові|заходи
щодо забезпечення
реалізації та
гарантування
конституційного права

Протягом
кварталу

Миколайчик Т.І.
Лебідь І.В.
Тернієвська О.В.
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на звернення до
державної|влади та
органів місцевого
самоврядування"

47.|Організаційна|робота з|Розпорядження голови|Протягом Столяренко Д.Ю.
підтримки веб-сайту|Полтавської кварталу Лебідь І.В.
Департаменту, облдержадміністрації
прийом/відправка від 16.08.2021 Хе 600
електронної пошти
Департаменту

48.|Роботаїз|обслуговування| -//- Протягом Столяренко Д.Ю.
комп'ютерної техніки кварталу Лебідь І.В.

Департаменту, організація Югненко О.Г.

заправлення картриджів
49.|Здійснення закупівель Закон України ,Про|Протягом Столяренко Д.Ю.

публічні закупівлі",|кварталу
Господарський кодекс
України, Цивільний
кодекс України

УПШІ Вивчення, узагальнення і поширенняв області нових форм
та методів роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємствіорганізацій різних форм власності

50.|Ведення Єдиного|Закон України ,Про|Протягом Миколайчик Т.І.
державного реєстру оцінки|оцінку впливу на|кварталу Петренко О.В.

впливу на довкілля довкілля"
51.|Забезпечення громадського|Закон України , Про|Протягом Миколайчик Т.І.

обговорення|в процесі|оцінку|впливу на|кварталу Петренко О.В.
здійснення оцінки впливу на|довкілля" (з
довкілля, підготовка|урахуванням
висновків з оцінки впливу на|законодавства щодо
довкілля планової діяльності|запобігання

виникненню і

поширенню
коронавірусної хвороби
СОУГІО-19)

52.|Надання зауважень і|Закон України , Про|Протягом Миколайчик Т.І.
пропозицій до заяв про|стратегічну екологічну | кварталу Петренко О.В.
визначення обсягу|оцінку"
стратегічної екологічної
оцінки проєктів документів
державного планування
місцевого та регіонального
рівнів

53.|Надання зауважень і| Закон України ,Про|Протягом Миколайчик Т.І.
пропозицій|до| проєктів|стратегічну екологічну|кварталу Петренко О.В.
документів державного | оцінку"
планування та звіту про
стратегічну екологічну
оцінку

10
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54.|Реалізація в області|Розпорядження Протягом Миколайчик ТІ.Національної стратегії|Кабінету Міністрів|кварталу Мельник В.О.управління відходами в|України від 20.02.2019

Україні до 2030 року та| Хо 117-р Про
розробки регіонального|затвердження
плану поводження з|Національного|плану
відходами управління відходами

до 2030 року";
Розпорядження
Кабінету Міністрів
України від 08.11.2017
Хо 820-р

Тимчасово виконувач обов'язків
директора Департаменту с.оо тарас МИКОЛАЙЧИК
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