
 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
 

П Р О Т О К О Л 
 

засідання постійної комісії обласної ради з питань 
екології, охорони навколишнього середовища  

та використання природних ресурсів 
                                                                                            

 
21 лютого 2018 року № 23 
 м. Миколаїв 
 

Депутатська кімната 

 
 
Всього членів постійної комісії – 10 
 
Присутні: Головчанський А.В., Катрич А.П., Каражей О.М., Казюка О.М.,                    

Вовненко Є.В., Крет Ю.В., Резніков І.Б., Поліщук Т.М. 

Відсутні: Власенко А.В., Ніколенко А.А. 

Головуючий: Головчанський А.В. – заступник голови постійної комісії. 
 

Запрошені: Барбаянова Олена Вікторівна – в.о. начальника управління 
капітального будівництва облдержадміністрації, Богуш Василь 
Олександрович – директор КП «Миколаївбудреконструкція», 
Мац Дмитро Анатолійович – начальник управління екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації, Кукуруза Олександр 
В'ячеславович – перший заступник Первомайського міського 
голови, Малишевський Дмитро Петрович – директор                       
КП «Первомайський міський водоканал», Смерека Василь 
Федорович – головний спеціаліст ДП «Миколаївське лісове 
господарство», Євгенов Володимир Володимирович – заступник 
голови Новоодеської районної ради, Танцура Сергій 
Миколайович - в.о. Новосафронівського сільського голови, 
Гайдаржи Валентин Васильович – заступник голови 
облдержадміністрації. 
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У засіданні постійної комісії взяли участь перший заступник голови 
обласної ради Кухта І.В., заступник голови обласної ради Кротов А.О., 
начальник юридичного відділу виконавчого апарату обласної ради      
Бєлокуров С.О. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про виконання заходів Програми охорони довкілля та раціонального 

природокористування Миколаївської області на 2011-2015 роки в частині 
реконструкції каналізаційних очисних споруд у Миколаївській області. 
 
Доповідачі: 
 
 
 
 
 
 
Співдоповідачі: 

Барбаянова Олена Вікторівна – в.о. начальника 
управління капітального будівництва 
облдержадміністрації. 
 
Богуш Василь Олександрович – директор                         
КП «Миколаївбудреконструкція». 
 
Мац Дмитро Анатолійович – начальник управління 
екології та природних ресурсів Миколаївської 
облдержадміністрації. 
 
Кукуруза Олександр В'ячеславович – перший 
заступник Первомайського міського голови. 
 
Малишевський Дмитро Петрович – директор           
КП «Первомайський міський водоканал». 

 
2. Про звернення Новосафронівської сільської ради Новоодеського 

району з приводу проведення перевірки законності вирубки лісових насаджень. 
 
Доповідачі: 
 
 
Співдоповідачі: 

Смерека Василь Федорович – головний спеціаліст           
ДП «Миколаївське лісове господарство». 
 
Євгенов Володимир Володимирович – заступник 
голови Новоодеської районної ради. 
 
Танцура Сергій Миколайович - в.о. 
Новосафронівського сільського голови. 

 
Різне. 
 
 
 
 
 



3 
 
СЛУХАЛИ: 1. Про виконання заходів Програми охорони довкілля та 
раціонального природокористування Миколаївської області на 2011-2015 роки 
в частині реконструкції каналізаційних очисних споруд у Миколаївській 
області. 
 
Доповідачі: 
 
 
 
 
 
 
Співдоповідачі: 

Барбаянова Олена Вікторівна – в.о. начальника управління 
капітального будівництва облдержадміністрації. 
 
Богуш Василь Олександрович – директор                              
КП «Миколаївбудреконструкція». 
 
 
Мац Дмитро Анатолійович – начальник управління екології 
та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації. 
 
Кукуруза Олександр В'ячеславович – перший заступник 
Первомайського міського голови. 
 
Малишевський Дмитро Петрович – директор                                  
КП «Первомайський міський водоканал». 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А.В., Каражей О.М., Вовненко Є.В.,                
Крет Ю.В., Резніков І.Б., Катрич А.П., Гайдаржи В.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 1 додаються). 
 
СЛУХАЛИ: 2. Про звернення Новосафронівської сільської ради Новоодеського 
району з приводу проведення перевірки законності вирубки лісових насаджень. 
. 
Доповідачі: 
 
 
Співдоповідачі: 

Смерека Василь Федорович – головний спеціаліст           ДП 
«Миколаївське лісове господарство». 
 
Євгенов Володимир Володимирович – заступник голови 
Новоодеської районної ради. 
 
Танцура Сергій Миколайович - в.о. Новосафронівського 
сільського голови. 

У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А.В., Катрич А.П., Каражей О.М., Казюка 
О.М., Вовненко Є.В., Крет Ю.В., Резніков І.Б., Поліщук 
Т.М., Кухта І.В. 

Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 2 додаються). 
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Різне. 
 
СЛУХАЛИ: 1. Про діяльність робочої групи стосовно вивчення питання щодо 
діяльності ВАТ «Первомайський спеціалізований кар’єр». 
Доповідач: Резніков Ілля Борисович – голова робочої групи. 

 
У обговоренні 
взяли участь: 

 
Головчанський А.В., Катрич А.П., Каражей О.М., Вовненко 
Є.В., Крет Ю.В. 

 
Проведено голосування.  
Підсумки голосування: одноголосно. 
ВИРІШИЛИ: продовжити роботу робочої групи з цього питання. 

Юридичному відділу виконавчого апарату обласної 
ради надати інформацію постійній комісії щодо 
можливих шляхів вирішення питання стосовно 
припинення незаконного видобутку граніту ВАТ 
«Первомайський спеціалізований кар’єр» відповідно 
до чинного законодавства. 

 
В ході проведення засідання комісії головуючий довів до відома 

депутатів таку інформацію: 
1. Лист департаменту економічного розвитку та регіональноі політики    

№ 239/5-03 від 14.02.2018 про надання узагальненої інформації про 
надрокористування. 

2. Лист Львівської обласної ради № 02-вих-1501 від 26.12.2017 про 
скерування рішення Львівської обласної ради «Про звернення Львівської 
обласної ради до КМУ, ВРУ щодо розподілу коштів екологічного податку». 

3. Лист Миколаївської районної ради № 14-02-24-18 від 18.01.2018 про 
рішення районної ради від 28 грудня 2017 року № 40 «Про депутатський запит 
Голіадзе Г.М.». 

Після обговорення зазначених питань було вирішено всю вищезазначену 
інформацію взяти до відома та повернутися до її розгляду на наступних 
засіданнях постійної комісії обласної ради із запрошенням відповідних 
фахівців. 

 
 
 

Заступник голови 
постійної комісії обласної ради 
 

 
                      А.В. Головчанський 

 
Секретар 
постійної комісії обласної ради 
 

 
                                    А.П. Катрич 

 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 
21 лютого 2018 року Миколаїв № 1 
 
Про виконання заходів Програми 
охорони довкілля та раціонального 
природокористування Миколаївської 
області на 2011-2015 роки в частині 
реконструкції каналізаційних очисних 
споруд у Миколаївській області. 
 

 
Розглянувши та обговоривши зазначене питання, враховуючи результати 

державного фінансового аудиту, проведенного управлінням південного офісу 
Держаудитслужби в Миколаївській області, заслухавши інформацію                
в.о. начальника управління капітального будівництва облдержадміністрації 
Барбаянової О.В., директора КП «Миколаївбудреконструкція» Богуша В. О., 
першого заступника Первомайського міського голови Кукурузи О.В. постійна 
комісія обласної ради 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Вважати, що результати фінансового аудиту свідчать про не освоєння 

коштів в повному обсязі, виділених з обласного фонду охорони навколишнього 
природнього середовища, що негативно впливає на виконання заходів 
Програми охорони довкілля та раціонального природокористування 
Миколаївської області та обласної цільової програми розвитку екологічної 
мережі. Як наслідок, відповідні річні плани проведення не виконані, а 
результативні показники бюджетних програм не досягнуті. 

 
2. Рекомендувати управлінню екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації і управлінню капітального будівництва 
облдержадміністрації: 

2.1. Проаналізувати результати державного фінансового аудиту 
ефективності виконання бюджетних програм та надати пропозиції про внесення 
відповідних змін до переліку завдань і заходів, передбачених Комплексною 
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програмою охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки, 
затвердженою рішенням обласної ради від 21.12.2017 № 22, та забезпечити 
виконання заходів з охорони та раціонального використання природних 
ресурсів. 

 
3. Рекомендувати управлінню екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації: 
3.1. В строк до чергового засідання постійної комісії надати пропозиції 

щодо змін до Переліку об'єктів та заходів, видатки на які у 2018 році будуть 
проводитися за рахунок коштів обласного цільового фонду охорони 
навколишнього природного середовища, з метою виконання (завершення 
виконання) заходів та проведення робіт, виконання яких не забезпечено у 
попередніх бюджетних періодах. 

3.2. З метою недопущення неефективного використання бюджетних 
коштів, спрямованих на природоохоронні заходи у попередніх роках, а також 
недопущення втрат майна територіальної громади (у вигляді незавершеного 
капітального будівництва), розглянути питання подальшого використання 
вказаних активів та проінформувати постійну комісію про проведену роботу на 
наступному засіданні. 

3.3. Враховуючи наявність значних залишків бюджетних коштів 
обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища, 
пропонуємо забезпечити дієвий контроль за повнотою виконання запланованих 
природоохоронних заходів та недопущення випадків неповного освоєння 
коштів відповідальними виконавцями. 

3.4. Постійно здійснювати аналіз даних моніторингу отримання 
природоохоронного ефекту після впровадження заходів та виконання 
відповідальними виконавцями паспортів бюджетних програм. При цьому 
врахувати, що результативні показники мають підтверджуватися офіційною 
державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними 
бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського обліку. 

 
4. Рекомендувати КП «Миколаївбудреконструкція» провести корегування 

проекту «Реконструкція каналізаційних насосних станцій Миколаївської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ст. № 6 Миколаївської 
обласної ради» за адресою вул. Рибна, 95 та розглянути питання щодо передачі 
вищезазначеного об’єкту на баланс МКП «Миколаївводоканал». 
 

5. Рекомендувати облдержадміністрації: 
5.1. З метою недопущення в подальшому неефективного використання 

коштів фонду охорони навколишнього природного середовища, здійснювати 
контроль за дотриманням виконання умов договорів підрядними організаціями 
при виконанні природоохоронних заходів з метою недопущення авансування 
приватних структур за рахунок коштів бюджету. 

5.2. Наповнити кадровий склад управління капітального будівництва 
облдержадміністрації відповідними спеціалістами для забезпечення 
безперебійної роботи галузі капітального будівнипцтва, що дасть змогу 
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прискорити виконання робіт із реконструкції каналізаційних очисних споруд у 
Миколаївській області. 

 
6. До 15 березня 2018 року рекомендувати управлінню капітального 

будівництва Миколаївської облдержадміністрації передати проектно-
кошторисну документацію по об’єкту «Реконструкція очисних споруд 
каналізації  м. Первомайськ Миколаївської області» » (розташування – с. 
Грушівка) управлінню житлово-комунального господарства Первомайської 
міської ради для подальшого проведення корегування проектно-кошторисної 
документації. 

 
7. Рекомендувати Миколаївській обласній державній адміністрації: 
7.1. Розглянути можливість фінансування проведення корегування 

проектно-кошторисної документації «Реконструкція очисних споруд каналізації  
м. Первомайськ Миколаївської  області» (розташування – с. Грушівка) за кошти 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 550,00 
тис.грн. 

7.2 Передбачити фінансування у ІІ кварталі 2018 року заходу 
«Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора насосної станції 
каналізації «ПТУ» - насосної станції каналізації «Південна» у м. Первомайськ 
Миколаївської області» за рахунок державного бюджету в сумі 1323,514 
тис.грн. 
 
 
 
 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії обласної ради     А.В. Головчанський 



 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 
21 лютого 2018 року Миколаїв № 2 
 
Про звернення Новосафронівської сільської ради 
Новоодеського району з приводу проведення 
перевірки законності вирубки лісових насаджень 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста                 

ДП «Миколаївське лісове господарство» Смереки В.Ф.,                                            
в.о. Новосафронівського сільського голови Танцури С.М. та заступника голови 
Новоодеської районної радим Євгенов В.В., враховуючи лист Новоодеської 
райдержадміністрації №375/03-40/02 від 28.11.2017 щодо звернення 
Новосафронівської сільської ради Новоодеського району з приводу проведення 
перевірки законності вирубки лісових насаджень, постійна комісія обласної 
ради 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмітити, що питання стосовно незаконної вирубки лісових насаджень 
на території Миколаївської області неодноразово розглядалося депутатами 
обласної ради, обговорювалось під час засідань постійних комісій, 
наголошувалося на необхідності вжиття конкретних заходів із збереження 
лісових насаджень правоохоронними органами. 

 
2. Зазначити, що врегулювання даного питання є одним із 

найактуальніших в області і потребує негайного вирішення на рівні 
центральних органів виконавчої влади. 

 
3. Рекомендувати голові обласної ради з метою виправлення ситуації та 

недопущення незаконної лісової рубки дерев у лісосмугах на території області, 
зокрема у Новосафронівській сільській раді звернутися до: 
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3.1. ДФС у Миколаївській області для проведення фінансової перевірки 
діяльності ДП «Миколаївське лісове господарство». 

3.2. ГУНП у Миколаївській області з приводу бездіяльності керівництва 
Новоодеського відділу поліції у напрямку виконання слідчих дій (номер 
кримінального провадження - 202) стосовно перешкоджанню рубки дерев та 
вжиття заходів недопущення вирубки насаджень. 

3.3. Прокуратури Миколаївської області, Державної екологічної інспекції у 
Миколаївській області для виявлення конкретних фактів рубки дерев та вжиття 
заходів недопущення вирубки насаджень, які відповідають чинному 
законодавству. 

3.4. З метою перевірки ймовірних ознак корупційної складової в діях 
співробітників ДП «Миколаївське лісове господарство» звернутися до УСБУ у 
Миколаївській області з цього питання. 

 
4. Державній екологічній інспекції в Миколаївській області спільно з 

органами виконавчої влади організувати та забезпечити належний контроль за 
збереженням лісових насаджень на території області. 
 
 
 
 
 
 
Заступник голови 
постійної комісії обласної ради             А.В. Головчанський 
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