
 

 

                                              

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

 

Постійна комісія з питань екології та раціонального природокористування 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014,  тел. 56-48-41 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 22 листопада 2022 року з питання № 1 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про припинення права користування 

мисливськими угіддями ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

″НОВОСАНЖАРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО″» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника відділу лісового та мисливського господарства 

Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства 

Рогожинського Ю.О. взяти до відома. 

 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про припинення права 

користування мисливськими угіддями ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

″НОВОСАНЖАРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО″». 

 

 

 

Голова комісії Євген КОРФ 

 



 

 

                                              

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

 

Постійна комісія з питань екології та раціонального природокористування 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014,  тел. 56-48-41 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 22 листопада 2022 року з питання № 2 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про припинення права користування 

частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

″МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО″» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника відділу лісового та мисливського господарства 

Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства 

Рогожинського Ю.О. взяти до відома. 

 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про припинення права 

користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

″МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО″». 

 

 

 

Голова комісії Євген КОРФ 

 



 

 

                                              

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

 

Постійна комісія з питань екології та раціонального природокористування 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014,  тел. 56-48-41 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 22 листопада 2022 року з питання № 3 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про припинення права користування 

частиною мисливських угідь ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ″ХАНТЕРС″» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника відділу лісового та мисливського господарства 

Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства 

Рогожинського Ю.О. взяти до відома. 

 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про припинення права 

користування частиною мисливських угідь ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ″ХАНТЕРС″». 

 

 

 

Голова комісії Євген КОРФ 

 



 

 

                                              

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

 

Постійна комісія з питань екології та раціонального природокористування 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014,  тел. 56-48-41 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 22 листопада 2022 року з питання № 4.1 порядку денного 

 

Звіт виконуючого обов’язки директора Комунальної установи природно-

заповідного фонду регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні» 

Полтавської обласної ради про виконання показників ефективності 

використання спільного майна, а також майнового стану установ, за 2021 рік 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

Звіт виконуючого обов’язки директора Комунальної установи природно-

заповідного фонду регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні» 

Полтавської обласної ради Максименка О.В. про виконання показників 

ефективності використання спільного майна, а також майнового стану установ, 

за 2021 рік взяти до відома. 

 

 

 

Голова комісії Євген КОРФ 

 



 

 

                                              

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

 

Постійна комісія з питань екології та раціонального природокористування 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014,  тел. 56-48-41 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 22 листопада 2022 року з питання № 4.2 порядку денного 

 

Звіт директора Комунальної установи природно-заповідного фонду 

регіонального ландшафтного парку «Диканський» Полтавської обласної ради 

про виконання показників ефективності використання спільного майна, а також 

майнового стану установ, за 2021 рік 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

Звіт директора Комунальної установи природно-заповідного фонду 

регіонального ландшафтного парку «Диканський» Полтавської обласної ради 

Черкаської І.С. про виконання показників ефективності використання спільного 

майна, а також майнового стану установ, за 2021 рік взяти до відома. 

 

 

 

Голова комісії Євген КОРФ 

 



 

 

                                              

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

 

Постійна комісія з питань екології та раціонального природокористування 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014,  тел. 56-48-41 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 22 листопада 2022 року з питання № 4.3 порядку денного 

 

Звіт виконуючої обов’язки директора Комунальної установи природно-

заповідного фонду дендрологічного парку загальнодержавного значення 

«Криворудський» Полтавської обласної ради про виконання показників 

ефективності використання спільного майна, а також майнового стану установ, 

за 2021 рік 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

Інформацію наукового співробітника Комунальної установи природно-

заповідного фонду дендрологічного парку загальнодержавного значення 

«Криворудський» Полтавської обласної ради Бабарики В.Г. про виконання 

показників ефективності використання спільного майна, а також майнового 

стану установ, за 2021 рік взяти до відома. 

 

 

 

Голова комісії Євген КОРФ 

 



 

 

                                              

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

 

Постійна комісія з питань екології та раціонального природокористування 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014,  тел. 56-48-41 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 22 листопада 2022 року з питання № 5 порядку денного 

 

Про стан виконання Програми фінансування комунальних установ природно-

заповідного фонду Полтавської обласної ради на 2019 – 2023 роки 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

Інформацію тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту 

екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації 

Монастирського О.М. взяти до відома. 

 

 

 

Голова комісії Євген КОРФ 

 



 

 

                                              

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

 

Постійна комісія з питань екології та раціонального природокористування 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014,  тел. 56-48-41 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 22 листопада 2022 року з питання № 6 порядку денного 

 

Про вжиті заходи щодо розроблення та затвердження проєктів із встановлення 

меж об’єктів природно-заповідного фонду та винесення їх в натуру 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

Інформацію тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту 

екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації 

Монастирського О.М. взяти до відома. 

 

 

 

Голова комісії Євген КОРФ 

 



 

 

                                              

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

 

Постійна комісія з питань екології та раціонального природокористування 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014,  тел. 56-48-41 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 22 листопада 2022 року з питання № 7 порядку денного 

 

Про використання коштів обласного та місцевих бюджетів, що надходять в 

порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

Інформацію тимчасово виконувача обов’язків директора Департаменту 

екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації 

Монастирського О.М., заступника директора Департаменту агропромислового 

розвитку Полтавської обласної військової адміністрації Скриля В.К. та 

начальника відділу державного контролю за використанням та охороною 

земель № 1 управління з контролю за використанням та охороною земель 

Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області Шевченко І.В. 

взяти до відома. 

 

 

 

Голова комісії Євген КОРФ 

 



 

 

                                              

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

 

Постійна комісія з питань екології та раціонального природокористування 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014,  тел. 56-48-41 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 22 листопада 2022 року з питання № 8 порядку денного 

 

Про організацію збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів 

для їх захоронення, роздільне збирання корисних компонентів цих відходів на 

території області та вжиття власниками та користувачами місць видалення 

відходів заходів щодо обмеження та запобігання негативному впливу відходів, 

а саме щодо недопущення захоронення неперероблених (необроблених) 

побутових відходів 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

Інформацію начальника Управління житлово-комунального господарства 

та енергетики Полтавської обласної військової адміністрації Реви Е.В. взяти до 

відома. 

 

 

 

Голова комісії Євген КОРФ 

 



 

 

                                              

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

 

Постійна комісія з питань екології та раціонального природокористування 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014,  тел. 56-48-41 

e-mail: info@oblrada-pl.gov.ua, web: oblrada-pl.gov.ua 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

від 22 листопада 2022 року з питання № 9 порядку денного 

 

Про звернення Пирятинської міської ради Лубенського району Полтавської 

області щодо можливості виділення коштів з фонду охорони навколишнього 

природного середовища Полтавської області в 2022 році на завершення 

будівництва каналізаційних напірних та самопливних мереж в м. Пирятин 

Полтавської області 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію Пирятинського міського голови Лубенського району 

Полтавської області Сімонова А.В. взяти до відома. 

 

2. Рекомендувати Департаменту екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної військової адміністрації розглянути можливість 

виділення коштів з фонду охорони навколишнього природного середовища 

Полтавської області в 2022 році на завершення будівництва каналізаційних 

напірних та самопливних мереж в м. Пирятин Полтавської області. 

 

 

 

Голова комісії Євген КОРФ 

 


