
 
 

У К Р А Ї Н А  

 

К О Л Е Г І Я  

Департаменту економічного розвитку та регіональної політики 

Миколаївської обласної державної адміністрації 

 

П Р О Т О К О Л  № 36 

колегії департаменту економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації 

 

 

 

14 червня 2018 року                                                                    

м. Миколаїв                                                                      мала зала ОДА  

 

Присутні: Васильєва М., Грипенко В., Машкова Л., Турбіна-Хлопіна О., 

Лопатко І., Попова С., Хрущ Р., Мац Д.,  Лукін І.,   Катрич А., Кричевська С.,   

Мароха О.,  Лопатко І.,  Письменний С.,  Кравченко Ю., Павлова Г., Куценко 

С., Молдованов О.,    Петрович З., Деркач О., Шаповалова Т., Кучеренко Д. 

 

 

Порядок денний: 

1. Про підсумки діяльності у 2017 році регіональних 

ландшафтних парків «Приінгульський», «Гранітно-степове Побужжя», 

«Кінбурнська коса» та «Тилігульський». 

Доповідачи:  

Васильєва М.     –    директор департаменту економічного розвитку та  

регіональної політки облдержадміністрації 

Куценко С. – директор регіонального ландшафтного парку 

«Приінгульський»;  

Молдованов О. – в.о. директора регіонального ландшафтного парку 

«Гранітно-степове Побужжя»; 

Петрович З. – в.о. директора регіонального ландшафтного парку 

«Кінбурнська коса»; 

Деркач О. – в.о. директора регіонального ландшафтного парку 

«Тилігульський». 

2. Про розгляд та затвердження Плану роботи координаційної ради  

при облдержадміністрації з питань реалізації Комплексної програми 

охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки на 2018 рік. 

Доповідач:  
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Мац Д. – в.о. начальника управління екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації. 

3. Про стан виконавської дисципліни при виконанні актів та 

доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних 

органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови 

облдержадміністрації за 6 місяців 2018 року.  

Доповідач:  

Кучеренко Д. – головний спеціаліст відділу обліку, організаційно-

контрольної та мобілізаційної роботи департаменту економічного розвитку 

та регіональної політики облдержадміністрації. 

4. Про підсумки роботи із зверненнями громадян в департаменті 

економічного розвитку та регіональної політики за 6 місяців 2018 року. 

Доповідач:  

Кучеренко Д. – головний спеціаліст відділу обліку, організаційно-

контрольної та мобілізаційної роботи департаменту економічного розвитку 

та регіональної політики облдержадміністрації. 

5. Про підсумки роботи із запитами на публічну інформацію 

в департаменті економічного розвитку та регіональної політики за 6 

місяців 2018 року. 

Доповідач:  

Кучеренко Д. – головний спеціаліст відділу обліку, організаційно-

контрольної та мобілізаційної роботи департаменту економічного розвитку 

та регіональної політики облдержадміністрації. 

6. Різне.  

 

Відкриваючи засідання директор департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації                   

Васильєва М. запропонувала відповідно до порядку денного заслухати 

доповідачів,  та по 4 питанням розглянути проект розподілу видатків 

обласного цільового фонду охорони навколишнього природного 

середовища на 2019 рік сформований департаментом економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації за поданням 

відповідальних виконавців природоохоронних заходів. 

 

1. З першого питання порядку денного СЛУХАЛИ: 

Директорів регіональних ландшафтних парків Куценко С., Петровича 

З., Деркача О., Молдованова О. які доповіли про підсумки діяльності та 

виконання статутних обов’язків регіональними ландшафтними парками 2017 

році.  

Куценко С. - директор регіонального ландшафтного парку 

«Приінгульскицй» доповів про результати роботи підпорядкованого РЛП        

2017 року за основними статутними завданнями. Поінформував про 

організацію протипожежних заходів (протягом 2017 року пожеж не було), 

про заплановану роботу щодо облаштування офісу парку та еколого-

просвітницького центру на базі садиби Тропіних. Додав про залежність 



 3 

показників рекреаційної діяльності від стану доріг загального користування у 

Новобузькому районі. 

Петрович З. – в.о. директора регіонального ландшафтного парку 

«Кінбурнська коса», змістовно доповів про результати діяльності. Повідомив 

про шляхи популяризації парку, співпрацю з НПП «Білобережжя 

Святослава». Повідомив, що забезпечено проведення профілактичної роботи 

шляхом постійного патрулювання і обходів території та попереджувальними 

заходами. Крім того Петрович З.О. зауважив, що  основні засоби парку 

морально та технічно застарілі (80% зносу) та звернув увагу на відсутність 

джерел стимулювання робітників парку. 

Деркач О. – в.о. директора регіонального ландшафтного парку в рамках 

звіту про результати діяльності підпорядкованого РЛП відзначив, що 2017 

року не допущено виникнення надзвичайних ситуацій пов’язаних з великими 

пожежами, всього було 6 пожеж, які були ліквідовані.  Повідомив про 

погодження створення  на узбережжі Тилігульського лиману школи кайту та 

серфінгу.   

Молдованов О. – в. о. директора регіонального ландшафтного парку 

«Гранітно-степове Побужжя», повідомив про основні здобутки минулого 

року – облаштування рекреаційного майданчику «Радонове озеро», відкриття 

4 рекреаційних майданчиків, придбання 2 рафтів та байдарки. Окремо 

зупинився на планах роботи у поточному році. 

Катріч А. запропонував директорам парків співпрацювати з постійною 

комісією обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 

середовища та використання природних ресурсів, інформувати про проблеми 

та шляхи їх вирішення. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до уваги звіти про підсумки діяльності у 2017 році 

регіональних ландшафтних парків «Приінгульський», «Гранітно-степове 

Побужжя», «Кінбурнська коса» та «Тилігульський». 

2. Регіональним ландшафтним паркам "Гранітно-степове 

Побужжя", "Кінбурнська коса", "Тилігульський", "Приінгульський" 

відповідно до зауважень, доопрацювати бюджетні запити на 2019 рік та 

надати пропозиції до департаменту економічного розвитку та регіональної 

політики облдержадміністрації в строк до 25.06.2018 року. 

За прийняте рішення голосували: одноголосно 
 

2. З другого питання порядку денного СЛУХАЛИ: 

Мац Д. ознайомив членів координаційної ради з проектом Плану 

роботи координаційної ради  при облдержадміністрації з питань реалізації 

Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 

роки на              2018 рік па запропонував погодити його та надати на 

затвердження голові координаційної ради. 

 

ВИРИШИЛИ:  
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1. Погодити проект Плану роботи координаційної ради  при 

облдержадміністрації з питань реалізації Комплексної програми охорони 

довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки на  2018 рік. 

2. Управлінню екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

подати  проект Плану роботи координаційної ради  при облдержадміністрації 

з питань реалізації Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської 

області на 2018-2020 роки на  2018 рік на затвердження голові 

координаційної ради. 

За прийняте рішення голосували: одноголосно 

3. З третього питання порядку денного СЛУХАЛИ: 

Кучеренко Д.Г. зауважила, що за 6 місяців 2018 року до департаменту 

надійшло та відпрацьовано 1256 документів, зазначила про необхідність 

тримання на постійному контролі належного і своєчасного відпрацювання 

документів органів влади вищого рівня та жорсткого додержання термінів 

виконання завдань, викладених в актах Президента України, Кабінету 

Міністрів України, запитах і зверненнях народних депутатів України, 

розпорядженнях та дорученнях голови облдержадміністрації та наголосила 

на відповідальності посадових осіб за факти порушень виконавської 

дисципліни.  

Зазначила, що в департаменті: 

- постійно ведеться моніторинг фактів порушення виконавської 

дисципліни;  

- щокварталу на нарадах департаменту розглядається питання про стан 

виконавської дисципліни;  

- щотижнево готуються реєстри з переліком документів, що 

знаходяться на контролі в департаменті;  

- що півроку готуються та надаються пропозиції щодо зняття з 

контролю та втрати чинності деяких розпоряджень голови 

облдержадміністрації, що знаходяться на контролі в департаменті відповідно 

до пункту 33 Регламенту облдержадміністрації, затвердженого 

розпорядженням голови облдержадміністрації від 09.02.2011 № 23-р;  

- щокварталу готується та надається інформація про хід та результати 

виконання завдань, визначених указами, розпорядженнями і дорученнями 

Президента України та пропозиції стосовно подальшого контролю;  

- готується та надається інформація про стан виконання розпоряджень 

та протокольних доручень голови облдержадміністрації.  

 

ВИРИШИЛИ:  

 

1. Суворо дотримуватися строків виконання завдань, визначених 

законами України, постановами Верховної Ради України, актами і 
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дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, 

розпорядженнями і дорученнями голови облдержадміністрації. 

2. Вживати заходів дисциплінарного впливу згідно з чинним 

законодавством до посадових осіб за порушення виконавської дисципліни.  

 

4. З четвертого питання порядку денного СЛУХАЛИ: 

Кучеренко Д.Г. зазначила, що за 6 місяців  2018 року до департаменту 

надійшло 18 звернень від громадян, що на 49% менше, ніж у відповідному 

періоді минулого року (35 звернень). У зазначених зверненнях порушено 18 

питань різного напрямку. 

    Значна кількість звернень громадян стосуються: 

- питання щодо фінансової, податкової, митної політики (6 звернень);  

- питання промислової політики (3 звернення); 

-  питання економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, 

регіональної політики та будівництва, підприємництва (3 звернення). 

Особлива увага також приділяється вирішенню проблем, з якими 

звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та 

інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки. Від 

зазначених категорій громадян до департаменту економічного розвитку та 

регіональної політики облдержадміністрації надійшло чотирнадцять 

звернень, що на 22% менше, ніж у відповідному періоді минулого року    (18  

звернень). 

За підсумками 6 місяців 2018 року щодо відпрацювання звернень 

громадян Кучеренко Д.Г. наголосила на важливості ретельного розгляду заяв 

та скарг (якщо треба – з виїздом на місце), аналізу напрямків відпрацювання 

та визначення необхідності залучення інших структур для вирішення 

проблемних питань, піднятих у зверненнях громадян, приділити увагу їх 

якісному розгляду та наданню чітких, обґрунтованих відповідей у належні 

терміни. Наголосила на розгляді звернень народних депутатів України та 

термінах при їх відпрацюванні. Приділила увагу питанню щодо вчасного 

реагування на звернення, що пересилаються за належністю або не підлягають 

розгляду. 

 

ВИРИШИЛИ:  

 

1. Забезпечити виконання Закону України «Про звернення громадян», 

актів Президента України, Кабінету Міністрів України щодо звернень 

громадян. 

2. Здійснювати своєчасний розгляд звернень, не допускати порушень 

термінів розгляду звернень громадян та надавати у встановлені законом 

строки письмові відповіді авторам звернень за результатами їх розгляду. 
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3. Вжити заходів щодо посилення персональної відповідальності за 

порушення термінів розгляду звернень громадян, які допускають тяганину і 

тривалий їх розгляд. 

 

5. З п’ятого  питання порядку денного СЛУХАЛИ: 

Кучеренко Д.Г. зауважила, що протягом  6 місяців 2018 року до 

департаменту економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації надійшло та відпрацьовано 21 запит на публічну 

інформацію. На 20 запитів надано ґрунтовні відповіді по суті в межах 

компетенції департаменту економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації, 1 запит надіслано належним розпорядникам 

інформації. 

Кучеренко Д.Г. наголосила на якісному та повному наданні інформації 

запитувачам та у визначені законодавством терміни без посилання на 

електронні адреси (сайти). Також доповіла щодо ведення обліку документів, 

що містять публічну інформацію та знаходяться у володінні департаменту та 

оприлюднення даного реєстру документів на офіційному веб-сайті 

департаменту економічного розвитку та регіональної політики  

облдержадміністрації.  

 

ВИРИШИЛИ:  

 

1. Забезпечити виконання Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», актів Президента України, Кабінету Міністрів України щодо 

доступу до публічної інформації. 

2. Забезпечити своєчасне та повне надання інформації у терміни, 

визначені чинним законодавством.  

 

6.  З наступного  питання порядку денного СЛУХАЛИ: 

Лопатко І.  доповіла, що відповідно до запитів відповідальних 

виконавців Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської області 

на 2018 -2020 роки департаментом економічного розвитку та регіональної 

політики облдержадміністрації складено проект розподілу видатків 

обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища 

на 2019 рік, на загальну суму 62,980 млн. грн., що у 4-5 разів більше, ніж 

прогнозна суму надходжень до фону – 14,5млн. грн. 

Розподіл коштів по відповідальним виконавцям такий: 

управління капітального будівництва облдержадміністрації –                         

52,977 млн. грн. 

управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації –                   

5,030 млн. грн.  

департамент економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації – 4,973 млн. грн. 

Мац Д. добавив, що у пропозиціях управління капітального будівництва 

облдержадміністрації та департаменту економічного розвитку та регіональної 
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політики облдержадміністрації суми подані в запиті не відповідають сумам, 

передбаченим Комплексною програмою охорони довкілля Миколаївської 

області на 2018-2020 роки, та запропонував доопрацювати проект розподілу 

видатків обласного цільового фонду на 2019 рік. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Управлінню капітального будівництва облдержадміністрації, 

департаменту економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації, управлінню екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації уточнити бюджетні запити на фінансування з 

обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища 

на 2019 рік, привести їх у відповідність до Комплексної програми охорони 

довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки та прогнозного обсягу 

надходжень до фонду. Відкориговані бюджетні запити з відповідними 

обґрунтуваннями по кожному заходу  надати до департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики облдержадміністрації в строк до 

25.06.2018 року. 

За прийняте рішення голосували: одноголосно 
 

 

Директор департаменту економічного 

розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації                                                                  М. ВАСИЛЬЄВА 

 

Відповідальний секретар 

колегії                                                                               О. ТУРБІНА -ХЛОПІНА 

 


