
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
VII СКЛИКАННЯ

Постійна комісія обласної ради з питань 
екології та енергозбереження

кім. 418, просп. О. Поля, 2, м. Дніпропетровськ, 49004

П Р О Т О К О Л № 8
засідання постійної комісії обласної ради

“07” вересня 2016 року 
16.30 годин

Присутні члени комісії: Івахно А.Ю., Зубрій Д.О., Вакальчук К.О., 
Волков В.П., Коломоєць А.В., Хазан П.В., Чабаненко М.М.

Відсутні члени комісії: Герасимчук О.М., Заворотній В.П. Куцін В.С., 
Темник Г.П., Циркін І.М.
У роботі комісії взяли участь: заступник голови обласної ради по виконавчому 
апарату -  начальник управління екології, енергозбереження та інвестицій 
Ісаєв О.Р., директор департаменту екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації Стрілець Р.О., начальник управління паливно- 
енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації 
Кирпичов Є.О., начальник управління природоохоронних програм, фінансового 
забезпечення організаційної та кадрової роботи департаменту екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації Латиш Н.С., помічник депутата 
обласної ради Циркіна І.М. -  Поповський Я.Л., заступник начальника управління 
екології, енергозбереження та інвестицій -  начальник відділу інвестиційного 
розвитку виконавчого апарату обласної ради Діброва М.П., начальник відділу 
екології та енергозбереження управління екології, енергозбереження та 
інвестицій виконавчого апарату обласної ради Березань С.С., головний спеціаліст 
відділу екології та енергозбереження, управління екології, енергозбереження та 
інвестицій виконавчого апарату обласної ради Монюк І.В., головний спеціаліст 
відділу з питань інвестиційної діяльності, управління екології, енергозбереження 
та інвестицій виконавчого апарату обласної ради Денисенко Ю.В., голова 
громадської екологічної ради при облдержадміністрації Ангурець В.О.

Головував: Івахно А.Ю.



Порядок денний засідання постійної комісії:

1. Про порядок денний засідання комісії.
2. Про створення робочої групи з впровадження Дніпропетровської 

обласної стратегії поводження з твердими побутовими відходами (в 
рамках реалізації Дніпропетровської обласної комплексної програми 
(стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 -  
2025 роки).

3. Про перерозподіл коштів обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища у 2016 році.

4. Про погодження проекту створення національного природного 
парку „Орільський” на території Юр’ївського району 
Дніпропетровської області.

5. Про стан реалізації заходів з енергозбереження на території 
Дніпропетровської області.

6. Різне.
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СЛУХАЛИ 1. Про порядок денний засідання постійної комісії.

Інформація: Івахна А.Ю.

Виступили: Чабаненко М.М., Волков В.П.

ВИРІШИЛИ: погодити порядок денний засідання постійної комісії з питань 
екології та енергозбереження.

Результати голосування:

за -  7
проти -  -
утримались -  -
усього -  7
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СЛУХАЛИ 2. Про створення робочої групи з впровадження 
Дніпропетровської обласної стратегії поводження з твердими

^  • /  • • • •  т т  • • •  ^  ••побутовими відходами (в рамках реалізації Дніпропетровської обласної 
комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання 
змінам клімату на 2016 -  2025 роки).

Інформація: Стрільця Р.О.

Виступили: Івахно А.Ю., Хазан П.В., Волков В.П.

ВИРІШИЛИ: погодити та рекомендувати затвердити спільне 
розпорядження голови обласної ради та голови обласної державної 
адміністрації ,Дро створення робочої групи з впровадження 
Дніпропетровської обласної стратегії поводження з твердими побутовими 
відходами (в рамках реалізації Дніпропетровської обласної комплексної 
програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 
2016 -  2025 роки)”.

Результати голосування:

за -  7
проти -  -
утримались -  -
усього -  7
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СЛУХАЛИ 3. Про перерозподіл коштів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища у 2016 році.

Інформація: Стрільця Р.О., Коломойця А.В.

Виступили: Івахно А.Ю., Зубрій Д.О., Волков В.П.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Стрільця Р.О. стосовно пропозицій щодо 

перерозподілу коштів обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища у 2016 році по департаменту екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації й по департаменту житлово-комунального 
господарства та будівництва облдержадміністрації взяти до відома.

2. Погодити наступні пропозиції щодо перерозподілу фінансування 
об’єктів за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища по департаменту екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації:

„Комплексні дослідження та розробка проектних рішень поліпшення 
екологічного та гідрологічного стану річок Інгулець та Саксагань”;

Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів:
„Захист від підтоплення с. Новопілля Криворізького району”;
Рекомендувати розпорядникам коштів по заходу „Захист від 

підтоплення с. Новопілля Криворізького району,, вирішити питання передачі 
об’єкту будівництва на баланс територіальної громади.

„Налагодження пропускної потужності паводкових вод вулиці 
Центральної та вулиці Гагаріна с. Катеринопіль Криничанського району на 
автомобільному шляху С 040627 Василівка-Катеринопіль-Зоря (в тому числі 
проектування)”;

„Захист від підтоплення та поліпшення екологічного стану річки Мокра 
Сура в смт. Кринички Криничанського району Дніпропетровської області (в 
тому числі проектування)”;

„Захист від підтоплення та поліпшення екологічного стану річки 
Шиянки у Самарському районі м. Дніпро (в районі вулиць Прибрежна, 
Зеленоградська, Марії Приймаченко, Олександра Галича) (в тому числі 
проектування)”;

„Відновлення гідрологічного режиму р. Самарчук на території 
Новомосковського району Дніпропетровської області (в тому числі 
проектування)”.

3. Погодити наступні пропозиції щодо перерозподілу фінансування 
об’єктів за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища у 2016 році по департаменту житлово-комунального 
господарства та будівництва облдержадміністрації:

„Реконструкція каналізаційних мереж с. Кривбас Г ейківської сільської 
ради Криворізького району (в т.ч. експертиза та виготовлення ПКД)”;
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„Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору від КНС в 

с. Олександрівка Дніпропетровського району”;
„Капітальний ремонт ділянки напірного каналізаційного колектору до 

полів фільтрації в смт. Томаківка Дніпропетровської області”;
„Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору від КНС-1 

по вул. Молодіжна до колодязя-гасителя напору, який знаходиться по вул. 
Г ероїв Космосу м. Першотравенська Дніпропетровської області;

„Реконструкція напірної каналізації житлових будинків 
смт. Новомиколаївка”;

„Рекультивація міського звалища побутових відходів 
м. Новомосковськ -  будівництво”.

Результати голосування:

за -  7
проти -  -
утримались -  -
усього -  7

СЛУХАЛИ 4. Про погодження проекту створення національного 
природного парку „Орільський” на території Юр’ївського району 
Дніпропетровської області.

Інформація: Стрільця Р.О.

Виступили: Івахно А.Ю., Волков В.П., Хазан П.В.

ВИРІШИЛИ: погодити проект створення національного природного 
парку „Орільський” на території Юр’ївського району Дніпропетровської 
області.

Результати голосування:

за -  7
проти -  -
утримались -  -
усього -  7

СЛУХАЛИ 5. Про стан реалізації заходів з енергозбереження на 
території Дніпропетровської області.

Інформація: Кирпичова Є.О.

Виступили: Івахно А.Ю., Хазан П.В., Чабаненко М.М., Волков В.П.



ВИРІШИЛИ: взяти до відома інформацію Кирпичова Є.О. щодо стану 
впровадження енергозберігаючих заходів на території Дніпропетровської 
області.

Визнати недостатньою роботу щодо запровадження на території 
області заходів з енергозбереження та використання альтернативних джерел 
енергії.

Вивчити на черговому засіданні робочої групи постійної комісії 
питання що стосуються реалізації необхідних та першочергових заходів у 
сфері енергозбереження, енергоефективності та використання 
альтернативних джерел енергії.

Начальнику управління паливно-енергетичного комплексу та 
енергозбереження облдержадміністрації Кирпичову С.О. розробити проект 
Дніпропетровської обласної концепції з енергозбереження та 
енергоефективності та надати його на розгляд постійної комісії та обласної 
ради у термін до 10 жовтня 2016 року.

Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва 
облдержадміністрації здійснити методологічну допомогу щодо розробки 
Дніпропетровської обласної концепції з енергозбереження та 
енергоефективності.

Результати голосування:

за
проти
утримались
усього
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СЛУХАЛИ 5. Різне.
Питання не розглядалися.

Голова комісії ІВАХНО А.Ю.
(Ініціал імені, прізвище)

/

Секретар комісії ВАКУЛЬЧУК К.О.
(Ініціал імені, прізвище)


