Звіт постійної комісії обласної ради з питань екології, охорони
навколишнього середовища та використання природних ресурсів
До складу постійної комісії входять 10 депутатів обласної ради, очолює
комісію Власенко Андрій Володимирович.
Постійна комісія обласної ради з питань екології, охорони навколишнього
середовища та використання природних ресурсів у звітному періоді вивчала
стан раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього
природного середовища та екологічної безпеки на території Миколаївської
області.
Злагоджена робота та висока відповідальність членів постійної комісії, які
є досвідченими фахівцями галузі агропромислового комплексу, лісової
промисловості, галузі мисливського господарства та полювання, дали змогу
професійно та прагматично вирішувати питання надання у користування
мисливських угідь, погодження на отримання спеціальних дозволів на
користування надрами, гірничих відводів, створення об’єктів природнозаповідного фонду на території області.
Всього за звітний період було проведено 25 засідань постійної комісії, на
яких розглянуто 517 питань: 418 сесійних та 99 планових, здійснювався
контроль за виконанням 5 обласних програм, спрямованих на забезпечення
екологічної безпеки та раціонального використання природних ресурсів.
На особливому контролі постійної комісії перебували питання
дотримання чинного законодавства щодо використання надр на території
Миколаївської області. З метою прийняття неупереджених та виважених
рішень клопотання підприємств про отримання спеціальних дозволів на
користування надрами з метою геологічного вивчення, будівництва та
експлуатації підземних споруд вивчалися депутатами з виїздом на місце. У
звітньому періоді працювали робочі групи із числа депутатів-членів постійної
комісії стосовно вивчення питання щодо діяльності ВАТ «Первомайський
спеціалізований кар’єр», ВАТ «Первомайський кар’єр «Граніт» та ТОВ
«Кашперівський камінь». Після перевірки діяльності даних підприємств
робочою групою було підготовлено та направлено ряд клопотань та листів у
відповідні правоохоронні органи та органи виконавчої влади. До роботи
залучалися фахівці екологічних служб та управлінь.
До пріоритетних напрямів роботи постійної комісії належить і питання
екологічної безпеки в області.
У рамках цієї роботи у 2015-2017 роках комісією вивчалися питання
стосовно екологічного стану Миколаївської області. З цією метою було
створено робочі групи, які із залученням відповідних обласних установ та
зацікавлених сторін з виїздом на місце виявляли фактори, які є основними
забруднювачами, та вносили пропозиції щодо шляхів поліпшення екологічної
ситуації в області, зокрема за ініціативою депутата обласної ради Катрича А.В.
розглядалося питання щодо забруднення земель ТОВ «Глобал-Тайм» на
території Підлісненської сільської ради Новоодеського району.

2
На окремому контролі перебували питання про ситуацію, яка склалася
між представниками державної екологічної інспекції Північно-Західного
регіону Чорного моря та Миколаївської філії державного підприємства
«Адміністрація морських портів України», про введення мораторію на 3-5 років
на промисловий вилов риби у річці Південний Буг тощо.
У серпні-вересні 2016 року членами постійної комісії: Власенком А.В.,
Головчанським А.В., Катричем А.П., Каражеєм О.М. та Резніковим І.Б.
неодноразово проводилися виїзні засідання постійної комісії обласної ради та
робочих груп з вивчення питань щодо діяльності ТОВ «Санпротрейдінгс» на
території Березанського району; ситуації із очисними спорудами та
каналізаційними мережами на території Снігурівського, Первомайського,
Баштанського, Березанського району; несанкціонованої забудови рекреаційної
зони та прибережних захисних смуг Коблево-Рибаківської зони Миколаївської
області; звернення приватних підприємців, які працюють у курортній зоні
с.Коблеве про використання ділянки морського узбережжя ПП «ААС» тощо.
Згідно з переліком природоохоронних заходів для фінансування за рахунок
видатків обласного цільового фонду охорони навколишнього природного
середовища обласного бюджету, погодженого постійною комісією відповідно
до повноважень, 2016 року розподілено 21 300,000 тис.грн. на реалізацію ряду
проектів та заходів, спрямованих на зменшення скиду господарсько-побутових
та промислових стоків до водойм області та поліпшення охорони
навколишнього природного середовища.
Не залишилося поза увагою постійної комісії і таке резонансне питання
як підняття рівня води в Олександрівському водосховищі. У рамках роботи
комісії у 2017 році було створено робочу групу, яка у складі депутатів-членів
постійної комісії обласної ради з питань екології, охорони навколишнього
середовища та використання природних ресурсів вивчала це питання.
В ході робочої групи була проведена:робоча нарада з керівництвом
Южноукраїнської ГАЕС, огляд Ташлицької ГАЕС з відвідуванням машинної
зали, огляд острова Гардовий, огляд верхньої водойми ТГАЕС, огляд
Олександрівського водосховища з катера та Олександрівської ГЕС біля греблі,
відвідування Олександрівської ЗОШ. Робота групи із цього питання
продовжується і у 2018 році.
Підтримуючи стурбованість своїх колег-депутатів Резнікова І.Б. та
Каражея О.М. щодо ситуації з лісовими насадженнями на території області,
постійною комісією рекомендовано облдержадміністрації терміново вжити
заходів щодо захисту лісових насаджень на території області, у тому числі
видати відповідний розпорядчий акт щодо заборони рубок лісових насаджень
та посадок без відповідного погодження.
Водночас з метою вирішення цього питання та необхідності поліпшення
екологічного стану навколишнього природного середовища шляхом створення
ґрунтозахисних,
водоохоронних,
полезахисних,
санітарно-оздоровчих,
рекреаційних лісових насаджень, збереження існуючих насаджень,
протипожежного захисту лісів та вирішення інших нагальних питань члени
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постійної комісії вважають за необхідне продовжити дію обласної Цільової
програми «Ліси Миколаївщини» або розробити нову відповідну програму. Саме
з такими пропозиціями постійна комісія звернулася у своїх рекомендаціях до
Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства
та обласної державної адміністрації.
Члени постійної комісії протягом року брали активну участь у розробці
Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020
роки, яку було затверджено рішенням сесії № 22 від 21 грудня 2017 року.
Основною метою Програми є реалізація екологічної політики, спрямованої на
стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища на
території Миколаївської області, забезпечення екологічно безпечного
навколишнього середовища та стійкого стану екологічних систем області
шляхом виконання на території області міжнародних, загальнодержавних,
регіональних, місцевих програм та вирішення першочергових регіональних
екологічних проблем.
Фінансування природоохоронних заходів, передбачених Програмою,
здійснюватиметься за рахунок коштів державного, обласного бюджетів,
бюджетів районних, міських рад, у тому числі фондів охорони навколишнього
природного середовища, коштів підприємств та інших джерел, не заборонених
чинним законодавством.
Порядок фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів
обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища
визначається Порядком планування і використання коштів обласного цільового
фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженого
рішенням обласної ради від 25 березня 2011 року № 5.
Обсяги фінансування заходів Програми за рахунок коштів обласного
бюджету у 2018 році складатимуть (передбачено) 2 млн. 430 тис. грн.
Також на окремому контролі постійної комісії перебували питання щодо
несанкціонованого вилову риби в Олександрівському водосховищі,
забруднення акваторії на території портів міста Миколаєва, незаконної вирубки
дерев у лісосмугах Миколаївської області, реконструкції каналізаційних
очисних споруд у Миколаївській області.

