УКРАЇНА
КОЛЕГІЯ
Департаменту економічного розвитку та регіональної політики
Миколаївської обласної державної адміністрації
П Р О Т О К О Л №3 5
колегії департаменту економічного розвитку та регіональної політики
облдержадміністрації

06 березня 2017 року
м. Миколаїв

522 каб.

Присутні:
Васильєва
М.В.,
Грипенко
В.К.,
Машкова
Л.П,
Турбіна-Хлопіна О.М., Лопатко І.М., Попова С.М., Хрущ P.M., Кобець Т.В.,
Рибалко І.О., Кучеренко Д.Г., запрошені : Куценко С.В., Петрович З.О.,
Деркач О.М., Молдованов О.В., Кричевська С.І., Мац Д.А., Трофімова І.П.,
Лесік В.П., Мароха О.Д.
Порядок денний:
1. Про підсумки діяльності у 2016 році регіональних ландшафтних
парків «Приінгульський», «Гранітно-степове Побужжя», «Кінбурнська коса»
та «Тилігульський».
Доповідач: Васильєва М.В. (20 хв.)

2. Про стан виконавської дисципліни при виконанні актів та доручень
Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів
виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації за
12 місяців 2016 року.
Доповідач: Васильєва М.В. (5 хв.)
3. Про підсумки роботи із зверненнями громадян та запитами на
публічну інформацію за 12 місяців 2016 року в департаменті економічного
розвитку та регіональної політики.
Доповідач: Кучеренко Д.Г. (5 хв.)
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Відкриваючи засідання колегії департаменту економічного розвитку та
регіональної політики облдержадміністрації директор департаменту
економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації
Васильєва М.В. оголосила порядок денний та зосередила увагу присутніх
щодо актуальності поставлених питань.
1.
Про підсумки діяльності у 2016 році регіональних ландшафтних
парків «Приінгульський», «Гранітно-степове Побужжя», «Кіибурнська
коса» та «Тилігульський».
СЛУХАЛИ:
Васильєву М.В. - директора департаменту економічного розвитку та
регіональної політики облдержадміністрації, яка доповіла, що за
результатами проведених перевірок керівниками парків проводиться певна
робота за основними напрямками діяльності щодо збереження природних
комплексів, створення умов для організованого туризму та відпочинку,
реалізація планових еколого - виховних та наукових заходів.
Доповідач звернула увагу на те, що збереження цінних природних
та історико-культурних комплексів та об'єктів
є основним видом
діяльності РЛП.
Так, на 1 працівника служби державної охорони природно-заповідного
фонду РЛП припадає в середньому 786,1 га території, що підлягає охороні на
регіональному рівні (включно з акваторією).
Доповідач відмітила, що в рамках природоохоронної діяльності всіма
РЛП проведено планову роботу, а саме:
- протипожежні заходи, у т. ч. заходи взаємодії при виникненні
надзвичайних ситуацій (пожежі) з районними відділами ГУ ДСНС,
лісництвами;
- організовано взаємодію з правоохоронними та природоохоронними
органами, проведено природоохоронні рейди, патрулювання найбільш
цінних природних територій;
- заходи з профілактики порушення правил охорони на території
об’єктів природно-заповідного фонду.
Завдяки вжитим профілактичним протипожежним заходам, у тому
числі влаштуванню протипожежних розривів, очищенню території від
природних горючих матеріалів, профілактичним бесідам з водіями
транспортних засобів тощо, локалізовано 5 займань, великих пожеж на
підвідомчій території не допущено.
Окрім того, як відмітила доповідач, у всіх РЛП забезпечено
патрулювання території - проведено 386 рейдів (2015 рік - 473 рейди),
складено 21 протокол про порушення законодавства (2015 рік - 31 протокол),
67 актів перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства,

21 припис, вилучено ЗО знарядь незаконного лову риби (2015 рік 73 знаряддя).
В рамках збереження цінних природних комплексів запроваджено
акції, у тому числі із залученням підростаючого покоління та місцевих
жителів (прибирання території, висадка дерев, розчистка джерел тощо),
проводився ремонт штучних нерестовищ, острівців для птахів, сезонна
підгодівля тварин.
Окремо доповідач зосередила увагу на питанні створення умов
для ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної
діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони
заповідних природних комплексів і об'єктів.
Враховую чи обмеженість штату до рекреаційної та екологоосвітньої діяльності залучаються усі працівники зазначених напрямків
та наукового відділу.
В рамках виконання розпорядження голови облдержадміністрації
від 17.02.2016 № 48-р «Про заходи щодо підготовки до літнього оздоровчотуристичного сезону 2016 року в Миколаївській області»:
- обладнано та приведено в належний стан 26 рекреаційних дільниць,
здійснювалось їх систематичне прибирання;
- проводились бесіди з місцевими жителями щодо можливостей та
переваг надання туристичних послуг, розвитку сільського зеленого туризму;
- новини про діяльність парків систематично розміщувалась в
друкованих ЗМІ та на офіційних сайтах парків.
Вздовж основних автошляхів та шляхів загального користування
забезпечено встановлення інформаційних щитів, у літній період розміщено
інформацію на орендованих білбордах у м. Новий Буг, м. Очаків, с. Коблево.
РЛП, як місця цікавого проведення дозвілля, популяризовано через
різноманітні засоби інформації (ТВ, газети, Інтернет, участь у виставкових
заходах, конференціях тощо).
Також доповідач звернула увагу на те, що в рамках виконання
Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку
Миколаївської області на період до 2020 року у 2016 році:
-Р Л П «Гранітно-степове Побужжя» орендовано приміщення для
майбутнього візит-центру, здійснено частковий поточний ремонт, відкрито
нову рекреаційну дільницю «Радонове озеро», облаштовано дитячий та
спортивний майданчики; проведено роботу щодо укладання договору про
спільну діяльність з Первомайським туристичним клубом «Романтик»,
замовлено друковану рекламну продукцію тощо;
- РЛП «Приінгульський» підготовлено кошторис облаштування садиби
Тропіних для «Створення візит-центру РЛП «Приінгульський» на 2017 рік,
ініційовано питання щодо необхідності розробки у 2017 році проекту
організації території РЛП, у т.ч. функціонування садиби Тропіних, яку
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включено як об’єкт відвідування до екскурсійного маршруту, інформація про
садибу та її околиці періодично висвітлювалася на сторінці парку в РасеЬоок
тощо;
- РЛП «Кінбурнська коса» забезпечено маркування туристичного
маршруту, за підтримкою ТОВ «Крута осип» забезпечено обладнання
рекреаційної дільниці - встановлено роздягальні, сміттєзбірники, туалети,
інформаційні та охоронні знаки, аншлаги підтримуються у належному стані;
- РЛП «Тилігульський» облаштовано 4 рекреаційні пункти на
узбережжі Тилігульського лиману, розроблено концепцію музейної
експозиції візит-центру парку, відібрано для зазначених цілей близько
100 експонатів.
Доповідач звернула увагу на те, що незважаючи на проведені заходи та
незначне збільшення власних надходжень у трьох РЛП («Кінбурнська коса»,
«Тилігульський», «Приінгульський») питання розширення надання послуг
населенню, зокрема в рекреаційній сфері (а відтак і збільшення обсягу
власних надходжень для розвитку рекреаційних територій) залишаються
актуальними та потребують особливої уваги.
Доцільно запровадити аналіз статей витрат та потенційних
можливостей використання майна установ з метою їх оптимізації та
створення максимального блага для користувачів (рекреантів).
Окремо доповідач зосередила увагу на питанні щодо сприяння
екологічній освітньо-виховній роботі.
Так з метою підвищення рівня інформованості населення про
діяльність парків та для поширення екологічних знань для школярів місцевих
шкіл проведено:
- 140 еколого-освітніх заходів та акцій, присвячених визначним
екологічним святам, як то «Міжнародний день біологічного різноманіття»,
«Міжнародний день туризма», «Міжнародний день водних ресурсів» та інші;
- розміщено в місцевих газетах низку публікацій, присвячених
біотичному та ландшафтному різноманіттю парків, постійно оновлювалися
веб-сайти парків, тощо.
На території парків, в закладах освіти і культури міст та районів
(школи, музеї, бібліотеки) проводились акції, конкурси, виставки,
презентації, до яких було залучено більш ніж 3000 осіб.
Також, протягом року проведено більш ніж 1,5 тис. бесід серед
відвідувачів і місцевого населення щодо діяльності об’єктів та необхідності
збереження цінних природних комплексів.
При обговоренні доповіді звернено увагу керівників на такі актуальні
питання:
- фіксування фактів правопорушень та оформлення їх відповідно до
чинного законодавства;
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- започаткування проведення спільних з Держгеокадастром перевірок
стосовно розорювання земель;
- поширення популяризації рекреаційної, еколого-освітньої роботи,
створення умов для організованого туризму та відпочинку в регіональних
ландшафтних парках.
В обговоренні прийняли участь директора РЛП:
- директор РЛП «Приінгульський» - Куценко С.В.;
- в.о. директора РЛП «Гранітно-степове Побужжя» - Молдованов О.В.;
- директор РЛП «Кінбурнська коса» - Петрович 3.0.;
- директор РЛП «Тилігульський» - Деркач О.М.
2. Про стан виконавської дисципліни при виконанні актів та
доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних
органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови
облдержадміністрації за 12 місяців 2016 року.
Доповідач зауважила, що за 12 місяців 2016 року до департаменту
надійшло та відпрацьовано 2419 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.
3. Про підсумки роботи із зверненнями громадян та запитами на
публічну інформацію за 12 місяців 2016 року в департаменті
економічного розвитку та регіональної політики.
Доповідач відмітила, що за 12 місяців 2016 року до департаменту
надійшло 80 звернень від громадян, у відповідному періоді минулого року 49 звернень (з них 2 - особисті прийоми, 1 - телефонна «гаряча лінія»).
Значна кількість звернень громадян стосуються:
- питання щодо економічної політики - шість звернень;
- питання про дії керівників підприємств, установ та організацій - дев’ять
звернень;
- питання в фінансово-кредитній сфері - шість звернень;
- питання зовнішньоекономічної політики - шість звернень;
- питання діяльності регіональних ландшафтних парків - дев’ять звернень.
За підсумками 12 місяців 2016 року щодо відпрацювання звернень
громадян доповідач наголосила на важливості більш ретельного розгляду
заяв та скарг (якщо треба - з виїздом на місце), аналізу напрямків
відпрацювання та визначення необхідності залучення інших структур для
вирішення проблемних питань, при відпрацюванні звернень громадян, які
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надходять до департаменту,приділити увагу їх якісному розгляду та
наданню чітких, обґрунтованих відповідей заявникам та у належні терміни.
Наголосила на розгляді звернень народних депутатів України га термінах при
їх відпрацюванні.
Також доповідач зауважила, що протягом 12 місяців 2016 року до
департаменту економічного
розвитку
та регіональної
політики
облдержадміністрації надійшло та відпрацьовано 44 загініи на публічну
інформацію.
Окрім
того,
департаментом забезпечено
своєчасне
оприлюднення проектів актів, що підлягають обговоренню, громадські
обговорення проектів. Доповідач наголосила на якісному наданні інформації
запитувачам та у визначені законодавством терміни.

ВИРІШИЛИ:
Керівникам регіональних ландшафтних парків
1.Забезпечити ефективне виконання покладених завдань, зокрема:
- реалізацію планів і завдань, визначених Стратегією розвитку
Миколаївської області на період до 2020 року у 2017 році;
- посилити вимоги щодо фіксування фактів правопорушень та
оформлення відповідно до чинного законодавства;
звернутися до Держгеокадастру щодо проведення спільних перевірок
стосовно розорювання земель;
активізувати роз’яснювальну діяльність, роботу щодо розширення
контактів з громадськістю в напрямку популяризації парку, проведення
акцій зі збереження цінних природних комплексів із залученням місцевих
жителів та відпочиваючих;
забезпечити збільшення обсягу власних надходжені» та вжити заходів
щодо спрямовування їх на розвиток підпорядкованого об’єкту ПЗФ у
встановленому порядку;
Строк - постійно
вжити заходи щодо підготовки до рекреаційного сезону - оновити
інформаційні стенди про об’єкти відвідування, схеми екскурсійних
маршрутів та екологічних стежок, вказівники, аншлаги тощо;
Строк - до 28.04.2017
- з метою оптимізації системи управління установою провести розрахунки
щодо оптимізації штатного розпису парку відповідно до чинного
законодавства.
Строк - до 31.03.2017
2.
Підготувати та надати до департаменту економічного розвитку та
регіональної політики облдержадміністрації:
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- порівняльний звіт про діяльність регіонального ландшафт ного парку за
три роки (2014 - 2016) з поясненням причин щодо зміни показників.
С трок- 0 9 03.2017
- плани заходів щодо забезпечення ефективного використання майна з
поетапними розрахунками реалізації цих заходів та звітувати про хід їх
виконання щокварталу до 5 числа наступного за звітним періодом місяця.
С трок-15.04.2017
- анонси про заплановані природоохоронні заходи на підвідомчій
території та матеріали про їх проведення.
Строк - щомісяця, протягом 2 днів з дати події
Департаменту економічного розвитку та регіональної політики
облдержадміністрації
1. Підготувати узагальнений звіт про
ландшафтних парків протягом 2 0 1 4 -2 0 1 6 років.

діяльність

регіональних

С т р о к - 15.03.2017
Регіональному
(Деркачу О.М.):

ландшафтному

парку

«Тилігульський»

1. Доопрацювати Проект створення регіонального .ландшафтного
парку «Тилігульський» та надати його на погодження до управління екології
та природних ресурсів облдержадміністрації;
С трок-01.04.2017
2. Закінчити розробку Проекту зміни меж регіонального ландшафтного
парку «Тилігульський»
Строк - 2 квартал 2017 року
Про результати
виконання вищезазначених пунктів надавати
департаменту
економічного
розвитку
та
регіональної
політики
облдержадміністрації інформацію згідно з встановленими термінами.

Директор департаменту економічного
розвитку та регіональної політики
облдержадміністрації
Відповідальний секретар
колегії

М.В.Васильєва

<_
О.М.Турбіна-Хлопіна

