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Постійна комісія обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 

середовища та використання природних ресурсів як орган обласної ради у   
2018 році продовжила свою роботу відповідно до функціональної 
спрямованості, визначеної у Положенні про постійні комісії Миколаївської 
обласної ради сьомого скликання. 

За період роботи у 2018 році постійною комісією проведено 4 засідання, 
на яких розглянуто питань: 66 сесійних, 36 профільних. Здійснювався контроль 
за виконанням 4 обласних програм, спрямованих на забезпечення екологічної 
безпеки та раціонального використання природних ресурсів. 

На особливому контролі постійної комісії перебувало питання стосовно 
забезпечення екологічної безпеки акваторії портів Миколаївської області. З 
метою прийняття неупереджених та виважених рішень, вищезазначене питання 
вивчалося депутатами з виїздом на місце. У звітньому періоді працювали 
робочі групи із числа депутатів-членів постійної комісії стосовно вивчення 
питання щодо діяльності порту «МСП Ніка-Тера» та філії «Миколаївський 
річковий порт» АСК «Укррічфлот». Після вивчення питань, пов’язаних із 
забезпеченням екологічної безпеки на вищезгаданих підприємствах, робочою 
групою було підготовлено та направлено ряд клопотань та листів у відповідні 
органи виконавчої влади. До роботи залучалися фахівці екологічних служб та 
управлінь. 

У рамках роботи комісії у 2018 році було створено робочу групу, яка у 
складі депутатів-членів постійної комісії обласної ради з питань екології, 
охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів         
22 серпня 2018 року з виїздом на місце вивчала питання щодо екологічної 
ситуації, яка склалася у м.Нова Одеса та Новоодеському районі Миколаївської 
області  

В ході робочої групи відвідано очисні споруди, місця несанкціонованого 
сміттєзвалища, територію станції біологічної очистки та територію відстійника 
масло-сирзаводу. Під час огляду вищеназваних об’єктів депутатами обласної 
ради виявлено ряд суттєвих порушень екологічної безпеки. За результатами 
роботи було рекомендовано облдержадміністрації розглянути питання щодо 
можливості виділення коштів із обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища на умовах співфінансування для приведення 
вищезазначених об’єктів до державних санітарних норм у 2019 році. 

Члени постійної комісії протягом року брали активну участь у розробці 
змін та доповнень до Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської 
області на 2018-2020 роки, яку було затверджено рішенням обласної ради         
№ 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. 

На окремому контролі перебували питання про незаконну вирубку 
лісових насаджень та видобутку піску на території Березанського, 
Новобузького, Новоодеського, Вітовського районів; ситуацію, яка склалася із 
водним туризмом у с. Мигія Первомайського району; протипожежний захист 
природних екосистем Миколаївської області; реконструкцію каналізаційних 
очисних споруд у Миколаївській області, неодноразово наголошувалося на 
необхідності вжиття конкретних заходів із збереження лісових насаджень. 

Одним із пріоритетних завдань постійної комісії у 2018 році був контроль 
за виконанням рішень обласної ради та рекомендацій постійної комісії. 

На контролі постійної комісії обласної ради залишаються 108 рішень 
обласної ради. 

Із 108 рішень, що знаходяться на контролі постійної комісії у розрізі 
галузей: 

58 – про надання суб’єктам господарювання мисливських угідь на 
території області; 

23 – про надання суб’єктам господарювання спеціальних дозволів на 
користування надрами, гірничими відводами; 

11 - про створення об’єктів природно-заповідного фонду на території 
області; 

8 - про затвердження, внесення змін та доповнень до програм охорони 
навколишнього природного середовища області; 

8 – про затвердження, внесення змін до Положень, які стосуються 
охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки на 
території області. 

Крім цього, у 2018 році постійною комісією обласної ради підготовлено 
та направлено на адресу центральних органів законодавчої та виконавчої влади 
України ряд звернень стосовно: 

перерозподілу екологічного податку; 
скасування поправки, яка передбачає додатковий земельний податок на 

всі лісові землі України, яка була внесена до Закону України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо 
стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств»; 

введення на 5 років мораторію на промисловий вилов риби та 
відкликання виданих підприємствам ліцензій з промислового вилову риби у 
річці Південний Буг та Дніпро-Бузькому лимані у межах Миколаївської 
області. 

Депутати обласної ради-члени постійної комісії протягом звітного 
періоду долучалися та брали активну участь у діяльності робочих груп, 
сторених при облдержадміністрації, а саме робочій групі із збереження і 
розвитку природно-заповідного фонду Миколаївської області та робочій групі 
щодо оголошення природних територій Миколаївської області курортами. 

З метою недопущення втрати досягнутих результатів в реалізації 
природоохоронних заходів, забезпечення втілення еко-проектів та збереження 
екологічної мережі регіону постійна комісія обласної ради з питань екології, 
охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів 
продовжує свою діяльність у 2019 році. 


