ПРОЄКТ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
Про надання попередньої згоди на безоплатне прийняття у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області цілісного майнового
комплексу регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський»

Керуючись частиною 2 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», частиною 3 статті 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд
України», враховуючи рішення четвертої сесії Полтавської обласної ради четвертого
скликання ради від 24 грудня 2002 року «Про оголошення нових територій та об’єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення», з метою здійснення належного
управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об’єктів
природно-заповідного фонду області, зокрема регіональним ландшафтним парком
«Нижньоворсклянський», який входить до складу природно-заповідного фонду
України, охороняється як національне надбання щодо якого встановлюється
особливий режим охорони, відтворення і використання, та є складовою частиною
світової системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою
охороною,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Надати попередню згоду на безоплатне прийняття цілісного майнового
комплексу
регіонального
ландшафтного
парку
«Нижньоворсклянський»
(ідентифікаційний код 26398632, адреса: 39255, Полтавська область, Кобеляцький
район, село Лучки) у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст
Полтавської області.
2. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент екології та
природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації, контроль за його
виконанням – на постійну комісію обласної ради з питань бюджету та управління
майном, постійну комісію обласної ради з питань екології та раціонального
природокористування.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О. БІЛЕНЬКИЙ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про надання попередньої згоди на безоплатне
прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області цілісного майнового комплексу регіонального
ландшафтного парку "Нижньоворсклянський"»
Розробник проєкту рішення: Департамент екології та природних ресурсів
Полтавської обласної державної адміністрації. Проєкт рішення є актом
індивідуальної дії.
Мета: здійснення належного управління та регулювання у сфері охорони і
використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду області,
зокрема регіональним ландшафтним парком «Нижньоворсклянський», який
входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як
національне надбання щодо якого встановлюється особливий режим охорони,
відтворення і використання, та є складовою частиною світової системи
природних територій та об'єктів, що перебувають під особливою охороною.
1. Підстава розроблення проєкту рішення
Даний проєкт рішення підготовлений Департаментом екології та
природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації для
організації виконання рішення четвертої сесії Полтавської обласної ради
четвертого скликання ради від 24 грудня 2002 року «Про оголошення нових
територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення».
2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Прийняття даного рішення необхідне для організації ефективної
діяльності регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський», а
також забезпечення збереження цінних природних та історико-культурних
комплексів та об’єктів, створення умов для ефективного туризму, відпочинку та
інших видів рекреаційної діяльності.
3. Суть проєкту рішення
Прийняття цього проєкту рішення передбачає надання попередньої згоди
на безоплатне прийняття цілісного майнового комплексу регіонального
ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області.
4. Правові аспекти
Проєкт рішення розроблено з урахуванням вимог чинного законодавства
та рішень Полтавської обласної ради, зокрема:

2
- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;
- рішення четвертої сесії Полтавської обласної ради четвертого
скликання ради від 24 грудня 2002 року «Про оголошення нових територій та
об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення».
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація даного рішення не потребує фінансових витрат з обласного
бюджету.
6. Позиція заінтересованих осіб
Питання обговорювалось на робочій нараді «Про функціонування
регіонального ландшафтного парку "Нижньоворсклянський"» 19.03.2021 за
участю
представників
регіонального
ландшафтного
парку
«Нижньоворсклянський», Кобеляцької міської громади, Полтавської обласної
державної адміністрації та депутатів Полтавської обласної ради.
7. Громадське обговорення
Даний проєкт рішення не підлягає громадському обговоренню.
8. Запобігання корупції
У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з
корупцією.
9. Прогноз результатів
Реалізація цього рішення дасть можливість забезпечити ефективне
використання природно-заповідного фонду Полтавської області та організацію
виконання завдань, покладених на регіональний ландшафтний парк
«Нижньоворсклянський», здійснення належного управління та регулювання у
сфері охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного
фонду області.

Тимчасово виконувач обов’язків
директора Департаменту екології
та природних ресурсів Полтавської
обласної державної адміністрації

А. ВЕРГЕЛЕС

