
ЗВІТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник начальника
ійськадміністрації

по плану роботи Департаменту екології та природних ресурсів
Полтавської облвійськадміністрації за І квартал 2023 року

Хо
з/п

Зміст заходу Обгрунтування
необхідності здійснення

заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

Відмітка про виконання

2 З 4 5

І. Питання,які будуть розглядатися на нарадах у директора Департаменту облвійськадміністрації

Звіт про роботу зі зверненнями
громадян за 2022 рік

Указ Президента
України від 07.02.2008
Мо109/2008 »Про
першочергові заходи
щодо забезпечення
реалізації та
гарантування
конституційного|правана звернення до органів
державної влади та
органів місцевого
самоврядування"

27.01.2023 Лебідь І.В. Виконано.
Протокол наради від 27.01.2023
Ме 2.

Обговорення природоохоронних
заходів, що фінансувалися з
обласного фонду охорони

Закони України ,Про
охорону навколишнього
природного

20.01.2023 Нечеса Т.С. Виконано.
Протокол наради від 20.01.2023
Мо 1.
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навколишнього природного 

середовища в 2022 році 

середовища”, „Про 

місцеве само-врядування 

в Україні” 

3. Обговорення природоохоронних 

заходів, які плануються до 

включення в Перелік 

природоохоронних заходів для 

фінансування з фонду охорони 

навколишнього природного 

середовища в 2023 році 

Закони України „Про 

охорону навколишнього 

природного середовища” 

01.02.2023 Нечеса Т.С. Виконано. 

Протокол наради від 01.02.2023 

№ 3. 

4. Виробничі наради за участю 

представників спеціальної 

адміністрації регіонального 

ландшафтного парку та 

заінтересованих сторін у 

розробці проекту організації 

території регіонального 

ландшафтного парку 

,,Диканський”, охорони, 

відтворення та рекреаційного 

використання його природних 

комплексів та об’єктів 

Закон України „Про 

природно-заповідний 

фонд” 

Протягом 

кварталу 

Неборак С.С. 

Бровко О.М. 

Гостудим О.М. 

Виконано. 

Питання по РЛП „Диканський” 

не розглядалось, натомість 

розглядалось питання „Про 

погодження з власниками та 

первинними користувачами 

природних ресурсів у межах 

територій, рекомендованих до 

заповідання”. 

Протокол наради від 01.03.2023 

№ 4.  

 

ІІ. Підготовка матеріалів для розгляду на сесіях обласної ради, засіданнях колегії облдержадміністрації, нарадах у голови 

облдержадміністрації 

 

5. Про затвердження Переліку 

природоохоронних заходів для 

фінансування з обласного фонду 

охорони навколишнього 

природного середовища в 2023 

році 

Закони України „Про 

охорону навколишнього 

природного 

середовища”, „Про 

місцеве самоврядування 

в Україні” 

Протягом 

кварталу 

Бруслик О.Ю. 

Миколайчик Т.І. 

 

Виконано. 

Перелік природоохоронних 

заходів для фінансування з фонду 

охорони навколишнього 

природного середовища 

Полтавської області в 2023 році 

затверджений рішенням двадцять 

другої сесії Полтавської обласної 
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ради восьмого скликання від 

24.03.2023 № 573. 

6. Про Програму державного 

моніторингу у галузі охорони 

атмосферного повітря на 2023-

2027 роки для зони „Полтавська” 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

14.08.2019 № 827 „Деякі 

питання здійснення 

державного моніторингу 

в галузі охорони 

атмосферного повітря”, 

наказ Міністерства 

захисту довкілля та 

природних ресурсів 

України від 25.02.2021 

№ 147 „Про 

затвердження форми 

Програми державного 

моніторингу у галузі 

охорони атмосферного 

повітря”, зареєстрований 

в Мін’юсті 21.04.2021  

№ 543/36165 

Протягом 

кварталу 

Бруслик О.Ю. 

Миколайчик Т.І. 

 

Виконується. 

Департаментом листом від 

14.03.2023 № 1024/04.2-21 

підготовлений проєкт програми 

направлений на розгляд 

учасникам комісії з метою 

отримання пропозицій чи 

зауважень. 

Заплановано засідання Комісії на 

11.04.2023. 

7. Проєкти 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 

Бруслик О.Ю. 

Миколайчик Т.І. 

 

Проєкти рішень про оголошення 

територій природно-заповідного 

фонду протягом першого 

кварталу на затвердження сесією 

Полтавської обласної ради не 

виносились. 
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ІІІ. Питання, які готуються для розгляду на оперативно-розпорядчих нарадах у заступників голови облдержадміністрації, галузевих 

семінарах та нарадах 

 

8 Про підсумки використання 

коштів обласного Фонду охорони 

навколишнього природного 

середовища у 2022 році 

Закони України «Про 

охорону навколишнього 

природного 

середовища», «Про 

місцеве  само-

врядування в Україні» 

Січень 2023 р. Бруслик О.Ю. 

Монастирський О.М. 

 

Виконано. 

Інформація про використання 

коштів Фонду розглядалась на 

нарадах у заступника начальника 

облвійсьадміністрації. 

У 2022 році попри складну 

ситуацію в країні, обмеження 

щодо використання бюджетних 

коштів, природоохоронні заходи 

були профінансовані відповідно 

до запланованої суми на 92 %. 

9. Про розгляд проєкту Переліку 

природоохоронних заходів для 

фінансування з обласного фонду 

охорони навколишнього 

природного середовища в 2023 

році 

Закони України „Про 

охорону навколишнього 

природного 

середовища”, „Про 

місцеве само-врядування 

в Україні” 

Лютий 2023р. Бруслик О.Ю. 

Миколайчик Т.І. 

 

Виконано. 

Проєкт Переліку природо-

охоронних заходів для 

фінансування з обласного фонду 

охорони навколишнього 

природного середовища в 2023 

році неодноразово розглядався 

на нарадах у профільного 

заступника начальника 

облвійськадміністрації. 

Для підготовки Переліку 

природоохоронних заходів для 

фінансування у 2023 році до 

Департаменту надійшло 78 

запитів на загальну суму 

849154,105 тис. грн. 

Проєкт рішення обласної ради 

„Про затвердження Переліку 
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природоохоронних заходів для 

фінансування з обласного фонду 

охорони навколишнього 

природного середовища в 2023 

році” розміщено на офіційному 

сайті облвійськадміністрації 

20.03.2023. 

 

V. Робота з органами місцевого самоврядування щодо реалізації ними повноважень виконавчої влади 

 

10. Надання рекомендацій з 

екологічних питань щодо 

проектів містобудівної 

документації та обговорення 

проектних рішень 

Наказ Департаменту 

будівництва, 

містобудування і 

архітектури та житлово-

комунального 

господарства 

Полтавської 

облдержадміністрації 

„Про внесення змін до 

складу архітектурно-

містобудівної ради” від 

26.01.2022 № 17. 

Протягом 

кварталу (за 

необхідністю) 

Петренко О.В. 

Шуліпа В.М. 

 

Виконується. 

Протягом І кварталу розглянуто 

7 проєктів містобудівної 

документації. 

11 Вжиття заходів щодо активізації 

робіт з розширення існуючих і 

створення нових територій та 

об’єктів природно-заповідного 

фонду  

Стратегія розвитку 

Полтавської області на 

2021 – 2027 роки 

Щокварталь-

но, до 5 числа 

поточного 

місяця 

Капітонов Р.С. Розгляд та надання пропозицій 

щодо створення нових та 

розширення існуючих територій 

природно-заповідного фонду, а 

саме: ЛЗМЗ „Стефанівшина”, 

ЛЗМЗ „Байраківський” та 

БППМЗ „Дуб черещатий”. 

Попередньо схвалено 

Департаментом створення ЛЗМЗ 

„Стефанівшина” та розширення 

ЛЗМЗ „Байраківський”. 
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12. Взаємодія з органами місцевого 

самоврядування з питань 

поводження з відходами 

Закон України „Про 

відходи”, Закон України 

„Про місцеве само-

врядування в Україні”, 

Розпорядження голови 

Полтавської 

облдержадміністрації від 

16.08.2021 №600 

Протягом 

кварталу (за 

необхідністю) 

Мельник В.О. Виконується.  

На нараді у начальника 

облвійськадміністрації 

розглянуто питання „Про 

поводження з відходами на 

території Полтавської області” 

13.02.2023. 

За результатами наради 

заплановано проведення кущових 

нарад з представниками 

територіальних громад області, 

районних військових 

адміністрацій та Державної 

екологічної інспекції  

Центрального округу на тему: 

„Презентація дорожньої карти з 

реалізації державної політики в 

сфері управління відходами в 

Полтавській області”.  

 

VI. Робота з кадрами та резервом кадрів 

 

13. Призначення, звільнення, 

переведення державних 

службовців та інших кадрових 

переміщень 

Закон України „Про 

державну службу”, 

Кодекс законів про 

працю України, 

постанова Кабінету 

Міністрів України від 

25.03.2016 р. № 246 (з 

урахуванням обмежень, 

які встановлює 

законодавство з метою 

запобігання поширенню 

коронавірусної інфекції) 

Протягом 

кварталу (за 

необхідністю) 

Миколайчик Т.І. 

Коваленко Т.Г. 

У І кварталі 2023 року конкурси 

не проводились. 

Звільнено із займаних посад 4 

особи, з яких: 2 – у зв’язку зі 

скороченням посад державної 

служби відповідно до п.4 ч.1 

ст.83, п.1 ч.1 ст.87 Закону 

України „Про державну службу”, 

1 – за переведенням в інший 

департамент, 1 – за власним 

бажанням відповідно до ч.1 ст.86 

Закону України „Про державну 
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службу”.  

Службою управління персоналом 

підготовлено та зареєстровано 48 

наказів, з яких 2 – з 

адміністративно-господарської 

діяльності, 30 – з особового 

складу, 16 – про відпустки).  

14.  Проведення підвищення 

кваліфікації державних 

службовців органів виконавчої 

влади 

Закон України „Про 

державну службу” 

Протягом 

кварталу 

Миколайчик Т.І. 

Коваленко Т.Г. 

Виконується. 

(Підготовлено наказ 

Департаменту від 02.01.2023  

№ 04-о „Про підвищення 

кваліфікації державних 

службовців у 2023 році”. 

Всього підвищили свій фаховий 

рівень 33 особи, з яких 30 – 

неодноразово. 

Всі державні службовці пройшли 

онлайн-навчання за темою 

„Дивись під ноги !Дивись, куди 

ідеш” з одержанням відповідного 

сертифікату. 

У Полтавському обласному 

центрі перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів державної  

влади, органів місцевого 

самоврядування, державних 

підприємств, установ і 

організацій пройшли 

дистанційно навчання з 

одержанням відповідних 

сертифікатів: 

   за професійною програмою для 

держслужбовців – 17 осіб; 
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    з розвитку професійних 

компетентностей – 15 осіб; 

   з інших питань – 13 осіб.  

 

15. Забезпечення декларування 

відомостей про доходи, цінні 

папери, нерухоме та цінне 

рухоме майно і вклади в банках, 

зобов’язання фінансового 

характеру та майновий стан всіх 

державних службовців та членів 

їх сімей 

Закони України «Про 

державну службу», „Про 

запобігання корупції” 

Протягом 

кварталу (за 

необхідністю) 

Миколайчик Т.І. 

Коваленко Т.Г. 

Забезпечено декларування 

відомостей про доходи 

державних службовців при 

звільненні категорії Б – 2 особи 

та категорії В – 1 особа. 

16. Участь у реалізації засад 

державної антикорупційної 

політики в Україні (роз’яснення 

змісту і значення проблем 

корупції і заходів роботи 

антикорупційної стратегії) 

Кримінальний кодекс 

України, Кодекс України 

про адміністративні 

правопорушення, Закон 

України „Про 

запобігання корупції”, 

розпорядження голови 

облдержадміністрації від 

28.02.2017 №1109 

Протягом 

кварталу 

Миколайчик Т.І.. 

Катькало К.О. 

Виконується. 

(Проведено 2 семінари з 

профілактики корупційних 

правопорушень і злочинів в 

службовій діяльності;  

на службових нарадах у 

директора Департаменту, 

заступника директора 

Департаменту, у керівників 

структурних підрозділів 

акцентується увага посадових 

осіб на дотриманні законності в 

службовій діяльності і утриманні 

від вчинення корупційних 

правопорушень і злочинів в 

службовій діяльності;  

Юридичною службою і службою 

управління персоналом постійно 

проводиться профілактика 

корупційних правопорушень і 

злочинів в службовій діяльності; 

Державними службовцями 
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Департаменту не вчинені 

корупційні правопорушення і 

злочини в службовій діяльності. 

 

VII. Робота з вирішення оперативних та поточних питань 

 

 Розгляд матеріалів і видача 

дозволів на: 

Розпорядження голови 

Полтавської 

облдержадміністрації від 

16.08.2021 №600 

   

17. викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами; 

анулювання дозволів на викиди 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами 

-//- Протягом 

кварталу 

Миколайчик Т.І. 

Петренко О.В. 

Виконується.  

Станом на 01.04.2023 на розгляд 

прийнято 159 матеріалів, видано 

10 дозволи на викиди 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами, 

повернуто на доопрацювання 107 

пакети документів, анульовано 

28 дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами. 

18. 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 

Протягом 

кварталу у 

разі 

надходження 

запитів 

Миколайчик Т.І. 

Капітонов Р.С. 

Виконується. 

Запити не надходили. 
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Кабінету Міністрів 

України від 10.09.1992 р. 

№ 459 

 Розгляд матеріалів та надання 

погоджень до: 

Розпорядження голови 

Полтавської 

облдержадміністрації від 

16.08.2021 №600 

   

19. лімітів споживання питної води 

для промислових потреб з 

комунальних і відомчих 

господарсько-питних 

водопроводів; 

-//- Протягом 

кварталу у 

разі 

надходження 

запитів 

Миколайчик Т.І. 

Петренко О.В. 

Виконується. 

Запити не надходили. 

 

20. паспортів місць видалення 

відходів та внесення змін до них; 

-//- Протягом 

кварталу 

Миколайчик Т.І. 

Мельник В.О. 

Протягом І кварталу 2023 року 

розглянуто 61 пакет документів 

щодо внесення змін до паспортів 

МВВ. 

21. 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 №600 

Протягом 

кварталу 

Миколайчик Т.І. 

Капітонов Р.С. 

Протягом І кварталу 2023 року 

розглянуто 19 документацій із 

землеустрою та надано 8 

інформацій про обмеження  

у використанні земель на 

територіях ПЗФ та в межах 

прибережних захисних смугах та 

11 відмов у наданні інформації 

22. 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 №700/5891 

Протягом 

кварталу 

Миколайчик Т.І. 

Петренко О.В. 

Виконується.  

Визначено величини фонових 

концентрацій забруднювальних 

речовин в атмосферному повітрі 

для підприємств області: 

розглянуто 16 матеріалів. 
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23. Розгляд 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 

Земельний кодекс 

України, Закон України 

„Про землеустрій”, 

Розпорядження голови 

Полтавської 

облдержадміністрації від 

16.08.2021 №600 

Протягом 

кварталу 

Миколайчик Т.І. 

Капітонов Р.С. 

Виконується. 

Матеріали не надходили, розгляд 

не проводився  

 

24. 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 № 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 

Миколайчик Т.І. 

Капітонов Р.С. 

Виконується. 

Затверджено 1 ліміт. 

 

25. 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 

Виконується. 

Протягом І кварталу надано 37 

листів щодо повідомлення про 

наявність або відсутність 

зауважень 

 Розгляд матеріалів та видача: Розпорядження голови 

Полтавської 

облдержадміністрації від 

16.08.2021 № 600 

 

   

26. реєстрової карти об’єктів -//- Протягом Миколайчик Т.І. Протягом І кварталу 2023 року 
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утворення, оброблення та 

утилізації відходів та змін до неї; 

кварталу Мельник В.О. розглянуто 53 пакети документів, 

щодо внесення змін до 

реєстрових карт об’єктів 

утворення, оброблення та 

утилізації відходів. 

27. погодження Галузевих 

технологічних нормативів 

використання питної води на 

підприємствах водопровідно-

каналізаційного господарства 

-//- Протягом 

кварталу 

Миколайчик Т.І. 

Петренко О.В 

Виконується. 

Відмовлено у погодженні – 5, 

На розгляді – 5. 

28 розгляд планів та звітів  з 

післяпроектного моніторингу 

відповідно до умов висновків з 

оцінки впливу на довкілля 

-//- Протягом 

кварталу 

Миколайчик Т.І. 

Мельник В.О. 

Протягом І кварталу 2023 року 

розглянуто 10 планів 

післяпроєктного моніторингу та 

43 звіти післяпроєктного 

моніторингу. 

29 Організація взаємодії з органами 

державного нагляду і 

правоохоронними органами 

Розпорядження голови 

Полтавської 

облдержадміністрації від 

16.08.2021 № 600 

Протягом 

кварталу 

Миколайчик Т.І. 

Катькало К.О. 

Виконується. 

Впродовж І кварталу 2023 року 

надано відповіді на 13 

документів, які надійшли від 

прокуратури, органів внутрішніх 

справ, Служби безпеки України 

30. 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 

№ 1040 

Протягом 

кварталу 

Миколайчик Т.І. 

Катькало К.О. 

Виконується. 

Юридичною службою проведено 

2 семінари на правову тематику;  

Департаментом було взято 

участь у судових засіданнях по 

справах № 440/11252/22 (позивач 

– Петренко О.В.) та  

№ 440/11253/22 (позивач – 

Ковтонюк В.В.); 

Департаментом було надано 

відповідь на апеляційну скаргу 

на ухвалу Полтавського 

окружного адміністративного 



13 

 

1 2 3 4 5 6 

суду від 28.02.2023 по справі  

№ 440/2404/21; 

роз’яснюються вимоги 

природоохоронного 

законодавства особам, які 

звертаються до Департаменту за 

одержанням адміністративних 

послуг і посадовим особам 

Департаменту. 

31. 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 № 391, 

Постанова Верховної 

Ради України „Про 

рекомендації 

парламентських слухань 

щодо дотримання вимог 

природоохоронного 

законодавства в Україні” 

від 20.02.2003 № 565-ІV 

Протягом 

кварталу 

Миколайчик Т.І. 

Лебідь І.В. 

Мележик Л.А. 

Виконується. 

Протягом І кварталу розпочато 

збір, накопичення та 

систематизацію у комп’ютерних 

базах даних інформації про стан 

навколишнього природного 

середовища в області за 

попередній рік з метою 

формування Екологічного 

паспорта області та підготовлено 

щомісячні огляди про стан 

довкілля Полтавської області, які 

розміщені на офіційному сайті 

Департаменту та сторінці у 

соціальній мережі Facebook. 

32. Здійснення заходів з ведення 

кадастру червонокнижних та 

регіонально-рідкісних видів 

рослин і тварин 

Закони України „Про 

охорону навколишнього 

природного 

середовища”, „Про 

Червону книгу України” 

Протягом 

кварталу 

Миколайчик Т.І. 

Капітонов Р.С. 

Гостудим О.М. 

Направлено запити на 

інформацію Міндовкіллю та  

Полтавській обласній організації 

Українського товариства 

охорони природи щодо переліків 

видів тварин, рослин та грибів, 

що заносяться до Червоної книги 

України (тваринний світ), та 

видів тварин, рослин та грибів, 

що виключені з Червоної книги 
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України (тваринний світ) в 

розрізі області. 

33. Здійснення заходів зі 

встановлення меж заповідних 

територій 

Закон України „Про 

природно-заповідний 

фонд України”, ,,Про 

землеустрій”, Указ 

Президента України від 

23.05.2005 № 838 „Про 

заходи щодо дальшого 

розвитку природно-

заповідної справи в 

Україні” 

Протягом 

кварталу 

Миколайчик Т.І. 

Капітонов Р.С. 

 

Виконується. 

Підготовка до апаратної наради 

начальника Полтавської обласної 

військової адміністрації з 

питання стану функціонування 

природно-заповідного фонду 

Полтавської області, з метою 

організації заходів з розробки 

проектів землеустрою щодо 

організації та встановлення меж 

територій природно-заповідного 

фонду та іншого 

природоохоронного призначення  

34. Збір, обробка та узагальнення 

запитів природоохоронних 

заходів, що подаються до 

Департаменту для фінансування 

з фонду охорони навколишнього 

природного середовища 

Полтавської області 

Положення про фонд 

охорони навколишнього 

природного середовища 

Полтавської області, яке 

затверджене рішенням 

десятої Полтавської 

обласної ради шостого 

скликання від 

29.02.2012; Порядок 

планування та 

фінансування 

природоохоронних 

заходів з обласного 

фонду охорони 

навколишнього 

природного середовища, 

який затверджений 

рішенням тринадцятої 

сесії Полтавської 

Протягом 

кварталу 

Миколайчик Т.І. 

Нечеса Т.С. 

Протягом І кварталу 2023 року 

надійшло, опрацьовано та 

узагальнено 21 запит на суму з 

60 559,106 тис. грн. 
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обласної ради шостого 

скликання від 14.11.2012 

35. Реалізація заходів з підтримки 

проектування будівництва, 

реконструкції очисних споруд 

каналізації, придбання насосного 

і технологічного обладнання для 

очисних споруд населених 

пунктів 

Закон України „Про 

охорону навколишнього 

природного середовища” 

Протягом 

кварталу 

Миколайчик Т.І. 

Петренко О.В. 

Нечеса Т.С. 

Переліком природоохоронних 

заходів затвердженого рішенням 

пленарного засідання двадцять 

другої сесії обласної ради 

восьмого скликання від 

24.03.2023 № 573 передбачена 

реалізація двох заходів в сумі 

29493,13 тис. грн: 

-реконструкція аварійної ділянки 

каналізаційного колектора 

Д1200мм, що йде вздовж ставків 

мікрорайонну «Сади» в  

м. Полтава 

-нове будівництво 

каналізаційних напірних та 

самопливних мереж в м. Пирятин 

Полтавської області. 

Коригування 

36. Здійснення заходів щодо 

зменшення забруднення 

поверхневих об’єктів 

Постанова Кабінету 

Міністрів України „Про 

затвердження Правил 

охорони поверхневих 

вод від забруднення 

зворотними водами” від 

25.03.1999 № 465 

Протягом 

кварталу 

Миколайчик Т.І. 

Петренко О.В. 

Нечеса Т.С. 

Переліком природоохоронних 

заходів не передбачено заходи 

щодо зменшення забруднення 

поверхневих вод 

37. Формування зв’язків з 

громадськими 

природоохоронними 

організаціями з актуальних 

питань охорони природних 

об’єктів, контролю за 

додержанням вимог 

Закон України „Про 

охорону навколишнього 

природного середовища” 

Протягом 

кварталу 

Миколайчик Т.І. 

Лебідь І.В. 

Виконується.  

Взято участь у засіданні 

Координаційної ради з питань 

розвитку туризму та курортів при 

Полтавській обласній державній 

адміністрації. 
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природоохоронного 

законодавства 

38. 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 

Миколайчик Т.І. 

Лебідь І.В. 

Виконується. 

Впродовж І кварталу 2023 року 

Департаментом розміщено 89 

інформаційних повідомлень на 

вебсайті Департаменту, 62 

повідомлення на сторінці 

Департаменту у соціальній 

мережі Facebook 

39. 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 „Про 

охорону навколишнього 

природного середовища” 

Протягом 

кварталу 

Миколайчик Т.І. 

Лебідь І.В. 

Виконується. 

Спеціалісти Департаменту 

залучаються до підготовки 

матеріалів екологічного 

спрямування, що розміщуються 

на офіційному сайті 

Департаменту та 

облдержадміністрації, сторінці 

Департаменту у соціальній 

мережі Facebook. 

Постійно здійснюється 

моніторинг щодо актуальності 

розміщеної інформації. У 

публікаціях Департаменту 

використовуються інформаційні 

матеріали з офіційних веб-

порталів Міндовкілля України, 

облдержадміністрації, облради та 

інших урядових організацій. 

40. Узагальнення і аналіз інформації 

про стан довкілля у регіонах, яка 

Постанова Кабінету 

Міністрів України „Про 

Протягом 

кварталу 

Миколайчик Т.І. 

Лебідь І.В. 

Виконується. 

Регулярно, у встановлені 
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отримана від суб’єктів системи 

моніторингу регіонального рівня. 

Підготовка та оприлюднення 

Огляду стану довкілля 

Полтавської області в 

електронних та друкованих ЗМІ 

затвердження 

Положення про 

державну систему 

моніторингу довкілля” 

від 30.03.1998 № 391, 

Постанова Верховної 

Ради України „Про 

рекомендації 

парламентських слухань 

щодо дотримання вимог 

природоохоронного 

законодавства в Україні” 

від 20.02.2003 №565-ІV 

Мележик Л.А. терміни, проводиться збір та 

узагальнення екологічної 

інформації від суб’єктів обласної 

системи моніторингу довкілля та 

підприємств-забруднювачів 

(інформація накопичена на 

папері та на електронних носіях 

у вигляді баз даних (по 

забруднюючих речовинах): 

окремо водні ресурси, окремо 

атмосферне повітря, окремо 

показники радіації, окремо по 

підприємствах- скиди стічних 

вод, викиди в атмосферу,  

розміщення відходів та інше. На 

підставі зібраних та 

систематизованих даних, 

відредагована до вимог 

Регламенту Міндовкілля України 

інформація надсилається на веб 

ресурс незалежного 

Регіонального інформаційно-

моніторингового центру 

«Довкілля Полтавщини». У 

розділі «Стан довкілля в регіоні» 

розміщені щомісячні та 

щоквартальні огляди про стан 

довкілля Полтавської області 

(розміщено огляди за січень, 

лютий 2023 року). Також 

зазначені огляди постійно 

оприлюднюються на веб-

ресурсів Полтавської 

облвійськадміністрації. 



18 

 

1 2 3 4 5 6 

41. Здійснення організації 

бухгалтерського обліку 

фінансово-господарської 

діяльності Департаменту та 

контроль за економічним і 

раціональним використанням 

матеріальних, трудових ресурсів, 

збереження державної власності 

Розпорядження голови 

Полтавської 

облдержадміністрації від 

16.08.2021 №600 

Протягом 

кварталу 

Миколайчик Т.І. 

Беркута Н.А. 

Протягом І кварталу безперервно 

проводиться робота та контроль 

по веденню бухгалтерського 

обліку (формування платежів, 

оборотно-сальдових відомостей, 

супровід матеріалів, ведення 

меморіальних ордерів, 

оформлення журналу Головна 

книга, а також нарахування та 

виплати та ін.) 

42. Підготовка фінансової та 

бюджетної звітності до 

Головного управління державної 

казначейської служби України в 

Полтавській області, звітів до 

ДФС та ФССУ 

Розпорядження голови 

Полтавської 

облдержадміністрації від 

16.08.2021 №600 

Протягом 

кварталу 

Миколайчик Т.І. 

Беркута Н.А. 

Протягом І кварталу була надана 

фінансова звітність такими 

листами: 

від 03.01.2023 № 20/02-22;  

від 03.01.2023 №21/02-22;  

від 02.02.2023 №348/02-23; 

від 02.02.2023 №347/02-23; 

від 02.03.2023 №855/02-23; 

від 02.03.2023 № 856/02-23. 

43. Складання фінансової та 

бюджетної звітності за IV 

квартал 2022 року та за 2022 рік 

Відповідно до 

Національного 

положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку в 

державному секторі 

Протягом 

кварталу  

Миколайчик Т.І. 

Беркута Н.А. 

Протягом І кварталу 2023 року 

листами від 09.01.2023  

№53/02-23 та №54/02-23 подано 

відповідну звітність за IV 

квартал 2022 року та за 2022 рік. 

44. Підготовка документації щодо 

фінансуванню підвідомчих 

установ природно-заповідного 

фонду 

Програма фінансування 

комунальних установ 

природно-заповідного 

фонду Полтавської 

обласної ради на 2019-

2023 роки, яка 

затверджена рішенням 

пленарного засідання 

двадцять четвертої сесії 

сьомого скликання від 

Протягом 

кварталу  

Миколайчик Т.І. 

Беркута Н.А. 

Нечеса Т.С. 

Виконується. 

Фінансування комунальних 

установ природно-заповідного 

фонду відбувається два рази на 

місяць. 

Фактичне фінансування за І 

квартал 2023 рік становить 

975,59 тис. грн., що складає 23,4 

% від запланованої суми 
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14.02.2019 № 1043 (зі 

змінами) 

45. 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 № 55 „Про 

деякі питання 

документування 

управлінської 

діяльності” 

Протягом 

кварталу 

Миколайчик Т.І 

Сердюк Т.І. 

 

Виконується.  

Загальний документообіг 

Департаменту за І квартал 2023 

року склав 3715 документів. 

Вхідний документообіг – 2401 

пакет документів та листів. З них 

надійшло постанов та доручень 

КМУ, ВРУ, Прем’єр-міністра 

України, звернень народних 

депутатів України - 36, 

розпоряджень та доручень 

голови ОДА - 32, звернень 

громадян, в тому числі отримані 

на особистому прийомі - 19, 

запитів на публічну інформацію - 

21, від правоохоронних органів 

(прокуратура, національна 

поліція тощо) - 61. 

46. 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 № 55 „Про 

деякі питання 

документування 

управлінської 

діяльності” 

Протягом 

кварталу 

Миколайчик Т.І 

Сердюк Т.І. 

 

Виконується.  

Зареєстровано 1314 вихідних 

документів. Постійно 

здійснюється контроль за 

своєчасним виконанням 

документів. Протягом І кварталу 

2023 року контролювалося 

виконання 195 документів, що 

перебувають на контролі в 

облдержадміністрації. 

47. Робота зі зверненнями громадян 

та інформаційними запитами 

Указ Президента 

України від 07.02.2008 

№109/2008 „Про 

першочергові заходи 

Протягом 

кварталу  

Миколайчик Т.І. 

Лебідь І.В. 

Тернієвська О.В. 

Виконується. 

Протягом І кварталу 2023 року 

до Департаменту надійшло 18 

звернень громадян: 
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щодо забезпечення 

реалізації та 

гарантування 

конституційного права 

на звернення до 

державної влади та 

органів місцевого 

самоврядування” 

по 12 надано вичерпні відповіді 

по суті порушених питань, з них 

3 звернення вирішено позитивно, 

3 звернення виявились поза 

межами компетенції 

Департаменту. Усі звернення, що 

надходять до Департаменту 

підлягають обов’язковій 

реєстрації у відповідних 

журналах та оформленню 

реєстраційно-контрольної 

картки. 

48. Організаційна робота з 

підтримки веб-сайту 

Департаменту, 

отримання/відправка електронної 

пошти Департаменту 

Розпорядження голови 

Полтавської 

облдержадміністрації від 

16.08.2021 №600 

Протягом 

кварталу  

Миколайчик Т.І. 

Лебідь І.В. 

Виконується. 

Постійно готуються 

інформаційні матеріали для 

розміщення на офіційних веб-

сайтах Департаменту, 

облдержадміністрації та на 

сторінці Департаменту у 

соціальній мережі Facebook. 

Постійно здійснюється 

моніторинг щодо актуальності 

розміщеної інформації. 

49. Робота з обслуговування 

комп’ютерної техніки 

Департаменту, організація 

заправлення картриджів 

-//- Протягом 

кварталу  

Миколайчик Т.І. 

Лебідь І.В. 

Югненко О.Г. 

Виконується. 

Постійно проводиться робота з 

обслуговування комп’ютерної 

техніки Департаменту (в тому 

числі заправлення картриджів); 

надаються консультації 

посадовим особам Департаменту 

щодо впровадження нових 

комп’ютерних програм та 

електронних інформаційних 

сервісів в мережі Інтернет, а 
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також отримання/відправка 

електронної пошти. 

50. Здійснення закупівель Закон України „Про 

публічні закупівлі”, 

Господарський кодекс 

України, Цивільний 

кодекс України 

Протягом 

кварталу  

Столяренко Д.Ю. Проведено закупівлю по 

„Забезпеченню екологічно 

безпечному збиранню, 

перевезенню та утилізації ламп 

розжарювання у Полтавській 

області”. 

 

VIII Вивчення, узагальнення і поширення в області нових форм 

та методів роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств і організацій різних форм власності 

 

51. Ведення Єдиного державного 

реєстру оцінки впливу на 

довкілля 

Закон України „Про 

оцінку впливу на 

довкілля” 

Протягом 

кварталу  

Миколайчик Т.І. 

Петренко О.В. 

Виконується. 

В Єдиному Реєстрі з оцінки 

впливу на довкілля розпочато 13 

справ за поданими 

повідомленнями про плановану 

діяльність яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля. 6 з цих 

повідомлень обґрунтовано 

відхилені. Видано 3 висновки з 

оцінки впливу на довкілля, та 7 

відмов у видачі висновку з ОВД. 

52. Забезпечення громадського 

обговорення в процесі 

здійснення оцінки впливу на 

довкілля, підготовка висновків з 

оцінки впливу на довкілля 

планової діяльності 

Закон України „Про 

оцінку впливу на 

довкілля” (з урахуванням 

законодавства щодо 

запобігання виникненню 

і поширенню 

коронавірусної хвороби 

COVID-19) 

Протягом 

кварталу  

Миколайчик Т.І. 

Петренко О.В. 

Виконується. 

Станом на 01.04.2023 

опрацьовано 6 повідомлень щодо 

зауважень і пропозицій до 

планованої діяльності, обсягу 

досліджень та рівня деталізації 

інформації, що підлягають 

включенню до звіту з оцінки 

впливу на довкілля. Здійснено 7 

громадських обговорень 

53. Надання зауважень і пропозицій Закон України „Про Протягом Миколайчик Т.І. Виконується. 
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до заяв про визначення обсягу 

стратегічної екологічної оцінки 

проєктів документів державного 

планування місцевого та 

регіонального рівнів 

стратегічну екологічну 

оцінку” 

кварталу  Петренко О.В. Станом на 01.04.2023 розглянуто 

20 заяв про визначення обсягу 

стратегічної екологічної оцінки 

проєкта документа державного 

планування місцевого та 

регіонального рівнів 

54. Надання зауважень і пропозицій 

до проєктів документів 

державного планування та звіту 

про стратегічну екологічну 

оцінку 

Закон України „Про 

стратегічну екологічну 

оцінку” 

Протягом 

кварталу  

Миколайчик Т.І. 

Петренко О.В. 

Виконується.  

Станом на 01.04.2023 надано 17 

зауваження і пропозиції до 

проєкту документа державного 

планування та звіту про 

стратегічну екологічну оцінку 

55. Реалізація в області Національної 

стратегії управління відходами в 

Україні до 2030 року та розробки 

регіонального плану поводження 

з відходами 

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 

20.02.2019 №117-р „Про 

затвердження 

Національного плану 

управління відходами до 

2030 року”; 

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 

08.11.2017 №820-р 

Протягом 

кварталу  

Миколайчик Т.І. 

Мельник В.О. 

Національним університетом 

„Полтавська політехніка імені 

Юрія Кондратюка” за підтримки 

Німецького Товариства 

міжнародного співробітництва 

GIZ розроблений проєкт 

Регіонального плану управління 

відходами у Полтавській області 

до 2030 року. Звіт про 

стратегічну екологічну оцінку 

розглянутий Департаментом 

екології та природних ресурсів 

Полтавської 

облдержадміністрації, 

Міністерством захисту довкілля 

та природних ресурсів України і 

Міністерством охорони здоров’я 

України.  

Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації листом від 

20.12.2021 № 5736/03.2-04 



6
Департамент екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації листом від
20.12.2021 Хо 5736/03.2-04
направив проєкт Регіонального
плану управління відходами у
Полтавській області до 2030 року
на погодження до Міністерства
захисту довкілля та природних
ресурсів України та Міністерства
розвитку громад та територій
України. Вищевказані
міністерства повідомили, що
проєкт Регіонального плану
управління відходами у
Полтавській області до 2030 року
буде розглянуто в установленому
порядку після затвердження
Міндовкілля Порядку
розроблення та затвердження
регіональних планів управління
відходами в рамках прийнятого
Закону України «Про управління
відходами».

Директор Департаменту йіз /20ПА 22
Сергій ОЛЕЙНІКОВ
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