
 

 

                                              

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

 

Постійна комісія з питань аграрної політики та земельних відносин 
вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. 56-48-41 

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

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

від 24 березня 2021 року з питання № 1 порядку денного 

 

Про стан виконання обласної цільової програми комплексного розвитку 

лісового господарства «Ліси Полтавщини на період 2016 – 2025 роки» та 

оформлення лісовими господарствами правовстановлюючої документації на 

земельні ділянки лісогосподарського призначення 
 

 
1. Інформацію Ю. Рогожинського, начальника відділу лісового та 

мисливського господарства Полтавського обласного управління лісового та 

мисливського господарства, взяти до відома.  

2. Розглянути на засіданні постійної комісії обласної ради з питань 

аграрної політики та земельних відносин за участю представників 

територіальних громад області, Головного управління Держгеокадастру у 

Полтавській області, правоохоронних органів питання про стан передачі на 

баланс органів місцевого самоврядування, зберігання та використання 

полезахисних смуг. 

 

 

 

Голова комісії І. ГРИШКО 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

від 24 березня 2021 року з питання № 2 порядку денного 

 

Про обрання кандидатури для включення до складу конкурсної комісії з 

визначення виконавців заходів, які проводяться на конкурсній основі, згідно 

Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за 

пріоритетними напрямками на період до 2027 року 

 

 
До складу конкурсної комісії з визначення виконавців заходів, які 

проводяться на конкурсній основі, Програми розвитку та підтримки аграрного 

комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027 року, 

що фінансуються з обласного бюджету, включити депутата обласної ради, 

заступника голови постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики 

та земельних відносин Капленка Валерія Ілліча. 

 

 

 

Голова комісії І. ГРИШКО 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

від 24 березня 2021 року з питання № 3 порядку денного 

 

Про обговорення рекомендацій щодо обрахування мінімальної суми  

річного доходу, отриманого від самостійного обробітку одного гектара 

земельної ділянки (паю) на території Полтавської області 

 

 

1. Інформацію О. Бритвіна, заступника начальника Управління 

податкового адміністрування фізичних осіб Головного управління ДПС у 

Полтавській області, взяти до відома. 

 

2. Внести на розгляд сесії обласної ради проєкт рішення обласної ради 

«Про рекомендації сільським, селищним, міським радам Полтавської області 

щодо затвердження рекомендацій для обрахунку мінімальної суми річного 

доходу, отриманого від самостійного обробітку одного гектара земельної 

ділянки (паю) на території відповідної територіальної громади», зазначивши 

при цьому економічно обґрунтований відсоток орендної плати за використання 

земель сільськогосподарського призначення у розмірі не менше 10 відсотків 

нормативно-грошової оцінки одного гектара земельної ділянки (паю)». 

 

 

 

Голова комісії І. ГРИШКО 
 

 


