
 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Пленарне засідання двадцять дев’ятої сесії сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

20 грудня 2019 року № 1251 

Про внесення змін та доповнень до обласної програми 
«Екологічні ініціативи Полтавської області на 2019 – 2021 роки» 

 
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою підтримки екологічних громадських ініціатив 
мешканців Полтавської області та забезпечення надання послуг у сфері поводження 
з небезпечними відходами, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни та доповнення до обласної програми «Екологічні ініціативи 

Полтавської області на 2019 – 2021 роки», затвердженої рішенням пленарного 
засідання двадцять третьої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 
21 грудня 2018 року № 974 «Про затвердження обласної програми "Екологічні 
ініціативи Полтавської області на 2019 – 2021 роки"» (зі змінами), виклавши у новій 
редакції: 

- паспорт програми «Екологічні ініціативи Полтавської області на  
2019 – 2021 роки» (додаток 1 на 1 аркуші); 

- розділ «Напрями діяльності та заходи Програми, обсяг та джерела 
фінансування, строки та етапи її виконання» (додаток 2 на 4 аркушах); 

- бюджет програми «Екологічні ініціативи Полтавської області на  
2019 – 2021 роки» (додаток 3 на 1 аркуші). 

 
2. Рішення першого пленарного засідання двадцять шостої сесії Полтавської 

обласної ради сьомого скликання від 19 липня 2019 року № 1095 «Про внесення змін 
до обласної програми "Екологічні ініціативи Полтавської області на  
2019 – 2021 роки"» вважати таким, що втратило чинність. 

 
3. Організацію виконання цього рішення покласти на виконавчий апарат 

обласної ради, контроль за його виконанням − на постійну комісію обласної ради з 
питань бюджету та управління майном. 
 

 

 

ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ 



Додаток 1 

до рішення пленарного засідання  

двадцять дев’ятої сесії обласної ради  

сьомого скликання 

20.12.2019 № 1251 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

«Екологічні ініціативи Полтавської області 

на 2019 – 2021 роки» 

1 Ініціатор розроблення програми Полтавська обласна рада 

2 Розробник та співрозробники 

програми 

Полтавська обласна рада 

3 Відповідальний виконавець 

програми 

Полтавська обласна рада, органи 

місцевого самоврядування, 

Полтавська обласна державна 

адміністрація 

4 Номер і назва операційної цілі 

Стратегії розвитку Полтавської 

області на період до 2020 року, 

якій відповідає програма 

1.2. Якісна система надання 

освітніх послуг населенню. 

1.6. Забезпечення комфортних та 

безпечних умов проживання 

населення 

5 Термін реалізації програми 2019 – 2021 роки 

6 Етапи виконання програми Відсутні. Програма не є 

довгостроковою  

7 Бюджети, з яких залучаються 

кошти на виконання програми 

Обласний бюджет, бюджети 

місцевих рад, бюджети об`єднаних 

територіальних громад, інші 

джерела фінансування 

8 Очікуваний обсяг фінансування 

програми, всього, тис. грн 

Обсяг фінансування програми 

визначається щороку у межах 

наявного фінансового ресурсу 

обласного та місцевого бюджетів. 

У тому числі за рахунок обласного 

бюджету: 

2019 рік ‒ 2450,0 тис. грн; 

2020 рік ‒ 3120,0 тис. грн; 

2021 рік ‒ 2950,0 тис. грн. 

 



Додаток 2 

до рішення пленарного засідання  

двадцять дев’ятої сесії обласної ради  

сьомого скликання 

20.12.2019 № 1251 

 

Напрями діяльності та заходи Програми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи її виконання 

 

Заходи Програми відповідно до визначених напрямів, орієнтовані строки, очікувані джерела та обсяги 

фінансування представлені у нижченаведеній таблиці згідно з вимогами Порядку розроблення, затвердження 

регіональних цільових (комплексних) програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання, затвердженого 

розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації від 14.07.2016 № 309. 

 
Назва напряму 

діяльності 

Перелік заходів Програми Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтований 

обсяг 

фінансування, 

тис. грн 

1. Підвищення 

обізнаності 

територіальних 

громад щодо 

поводження з 

відходами 

1.1. Розроблення та 

виготовлення інформаційно-

просвітницьких, навчальних 

матеріалів з екологічного 

виховання громадян  

Щороку 

 

Полтавська обласна рада. 

Наукові заклади і 

установи, вищі навчальні 

заклади, громадські 

організації, програми і 

проєкти МТД, інші 

партнери − за згодою 

Обласний бюджет 2019 рік – 150,00 

2020 рік – 150,00 

2021 рік – 150,00 

1.2. Організація проведення 

навчальних курсів 

(просвітницьких, 

інформаційно-

консультаційних зустрічей, 

семінарів, презентацій,  у т.ч. 

виїзних), спрямованих на 

формування  екологічно-

2019 рік 

 

Полтавська обласна рада. 

Органи місцевого 

самоврядування, вищі 

навчальні заклади, 

громадські організації, 

програми і проєкти МТД, 

інші партнери – за згодою 

Обласний бюджет 

 

80,00 
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відповідального ставлення до 

навколишнього середовища 

1.3. Розробка регіонального 

інформаційного ресурсу 

(тематичного веб-порталу) 

Програми 

I квартал 

2019 року 

Полтавська обласна рада. 

Громадські організації, 

інші партнери − за згодою 

Обласний 

бюджет, бюджети 

органів місцевого 

самоврядування 

30,00 

1.4. Проведення публічних 

дискусій, заходів, навчальних 

семінарів, тематичних 

зустрічей, круглих столів 

екологічного спрямування  

Протягом 

кожного року 

Полтавська обласна рада, 

органи місцевого 

самоврядування. 

Громадські організації, 

інші партнери − за згодою 

Обласний 

бюджет, бюджети 

органів місцевого 

самоврядування 

У межах 

кошторисних 

витрат 

 1.5. Організація та проведення 

інформаційно-промоційної 

роботи щодо збору 

небезпечних побутових 

відходів 

2020 рік Полтавська обласна рада, 

органи місцевого 

самоврядування. 

Громадські організації, 

інші партнери − за згодою 

Обласний бюджет 

 

50,00 

2. Організація та 

проведення 

Конкурсу 

громадських 

екологічних 

ініціатив 

2.1. Розроблення Положення 

про Конкурс екологічних 

громадських  ініціатив, 

Положення про Конкурсну 

комісію 

I квартал 

2019 року 

Полтавська обласна рада - Не потребує 

фінансування 

2.2. Інформування про 

порядок, етапи та умови 

проведення Конкурсу 

Щороку Полтавська обласна рада. 

Громадські організації, 

інші партнери − за згодою 

- Не потребує 

фінансування 

2.3. Представлення кращих 

вітчизняних та зарубіжних 

практик впровадження 

екологічних ініціатив. 

Заохочення до участі у 

Конкурсі 

Щороку 

 

Полтавська обласна рада 

Громадські організації, 

програми і проєкти МТД, 

інші партнери − за згодою 

- Не потребує 

фінансування 

2.4. Забезпечення організації, 

супровід подання проєктів, їх 

перевірку, аналіз та оцінку 

відповідності умовам 

Щороку 

 

Полтавська обласна рада 

 

- Не потребує 

фінансування 
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Конкурсу 

2.5. Забезпечення розгляду, 

оцінювання та визначення 

проєктів-переможців Конкурсу 

Щороку 

 

Полтавська обласна рада, 

Конкурсна комісія 

- Не потребує 

фінансування 

2.6. Забезпечення 

фінансування проєктів, 

відібраних Конкурсною 

комісією (на умовах 

співфінансування з бюджетів 

органів місцевого 

самоврядування)  

Щороку Департамент фінансів 

Полтавської 

облдержадміністрації, 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської 

облдержадміністрації, 

Полтавська обласна рада 

Обласний бюджет 

(кошти фонду 

охорони 

навколишнього 

середовища 

Полтавської 

області) 

2019 рік – 1000,00 

2020 рік – 2000,00 

2021 рік – 2000,00 

2.7. Забезпечення оцінки 

підсумків реалізації проєктів-

переможців  

Щороку 

 

Полтавська обласна рада, 

органи місцевого 

самоврядування 

- Не потребує 

фінансування 

2.8. Поширення інформації 

щодо перебігу Програми, 

підсумків її реалізації 

Протягом 

кожного року 

Полтавська обласна рада, 

органи місцевого 

самоврядування. 

Громадські організації, 

ЗМІ, інші партнери − за 

згодою 

- Не потребує 

фінансування 

 2.9. Проведення дослідження 

ринку надавачів послуг збору 

вторинної сировини в 

Полтавській області 

2019 рік Полтавська обласна рада Обласний бюджет 

 

14,00 

 2.10. Забезпечення організації 

та проведення підсумкового 

заходу «Екологічні ініціативи 

Полтавської обласної ради»  

Щороку Полтавська обласна рада, 

органи місцевого 

самоврядування. 

Громадські організації, 

ЗМІ, інші партнери − за 

згодою 

Обласний бюджет 

 

2019 рік – 176,00  

2020 рік – 300,00  

2021 рік – 300,00  

3. Створення 

умов для 

підвищення 

3.1. Забезпечення  придбання 

спеціалізованого автомобіля 

для збору та перевезення 

2019 рік Управління майном 

обласної ради, 

комунальне 

Обласний бюджет 

(кошти фонду 

охорони 

770,00 
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культури 

поводження з 

небезпечними 

побутовими 

відходами 

небезпечних відходів та його 

утримання 

автотранспортне 

підприємство Полтавської 

обласної ради 

навколишнього 

середовища 

Полтавської 

області) 

3.2. Забезпечення оснащення 

спеціалізованого автомобіля 

для збору та перевезення 

небезпечних відходів 

 

2020 – 2021 Управління майном 

обласної ради, 

комунальне 

автотранспортне 

підприємство Полтавської 

обласної ради 

Обласний бюджет 

 

2020 рік – 120,00 

3.3. Забезпечення утилізації 

небезпечних відходів 

2020 – 2021 Департамент екології та 

природних ресурсів 

Полтавської 

облдержадміністрації, 

Полтавська обласна рада, 

Управління майном 

обласної ради, 

комунальне 

автотранспортне 

підприємство Полтавської 

обласної ради 

Обласний бюджет 

(кошти фонду 

охорони 

навколишнього 

середовища 

Полтавської 

області) 

2020 рік – 500,00 

2021 рік – 500,00 

 

 



Додаток 3 

до рішення пленарного засідання  

двадцять дев’ятої сесії обласної ради  

сьомого скликання 

20.12.2019 № 1251 

 

Бюджет Програми 

«Екологічні ініціативи Полтавської області 

на 2019 – 2021 роки» 
тис. грн 

Очікувані джерела 

фінансування 

Строк Програми 

2019 рік 2020 рік 2021 рік 

Обсяг коштів усього 

(тис. грн), 

у тому числі: 

3450,0 3120,0 2950,0 

обласний бюджет 2450,0 3120,0 2950,0 

районні, міські, 

селищні, сільські 

бюджети, бюджети 

об’єднаних 

територіальних 

громад  

відповідно до 

укладених угод 

про передачу 

міжбюджетних 

трансфертів на 

реалізацію 

проєктів-

переможців 

відповідно до 

укладених угод 

про передачу 

міжбюджетних 

трансфертів на 

реалізацію 

проєктів-

переможців 

відповідно до 

укладених угод 

про передачу 

міжбюджетних 

трансфертів на 

реалізацію 

проєктів-

переможців 

 

 

 


