
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 13 грудня 2022 року з питання № 1 порядку денного

Про звернення Департаменту будівництва, містобудування та архітектури,
житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної

військової адміністрації щодо надання в користування на умовах суперфіцію
строком на 3 роки земельної ділянки площею 0,0316 га кадастровий номер

5310436100:06:003:1003, для будівництва та обслуговування закладів
охорони здоров’я та соціальної допомоги (код КВЦПЗ: 03.03), за адресою:
вул. Лікаря Богаєвського, 60 - Б, м. Кременчук, Кременчуцький район,

Полтавська область

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Погодити надання Департаменту будівництва, містобудування і
архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської
обласної військової адміністрації в користування на умовах суперфіцію
строком на 3 роки земельної ділянки площею 0,0316 га, кадастровий номер
5310436100:06:003:1003, (цільове призначення: для будівництва та
обслуговування закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги (код
КВЦПЗ: 03.03); вид використання: реконструкція з добудовою рентгено-
діагностичного кабінету Кременчуцького обласного онкологічного
диспансеру) за адресою: вул. Лікаря Богаєвського, 60-Б, м. Кременчук,
Кременчуцький район, Полтавська область.

2. Виконавчому апарату обласної ради підготувати відповідний проєкт
рішення обласної ради.

3. Внести на розгляд обласної ради проєкт рішення обласної ради з цього
питання.

Голова комісії Іван ГРИШКО
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РЕКОМЕНДАЦІЇ

від 13 грудня 2022 року з питання № 2 порядку денного

Про звіт директора Полтавського обласного навчально-консультативного
центру «Агротехнік» про роботу, проведену протягом 2021 року

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

Інформацію директора Полтавського обласного навчально-
консультативного центру «Агротехнік» Андрієнко С.М. взяти до відома.

Голова комісії Іван ГРИШКО
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РЕКОМЕНДАЦІЇ

від 13 грудня 2022 року з питання № 3 порядку денного

Про результати запровадження сільськими, селищними, міськими радами
Полтавської області обрахунку мінімальної суми річного доходу, отриманого

від самостійного обробітку одного гектара земельної ділянки (паю) на
території відповідної територіальної громади Полтавської області

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

Інформацію заступника начальника управління ˗ начальника відділу
адміністрування податків і зборів з фізичних осіб-підприємців, координації
та інформаційно-аналітичного забезпечення та опрацювання податкових
ризиків управління оподаткування фізичних осіб Головного управління
Державної податкової служби у Полтавській області Сіденко Н.В. взяти до
відома.

Голова комісії Іван ГРИШКО
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РЕКОМЕНДАЦІЇ

від 13 грудня 2022 року з питання № 4 порядку денного

Про стан сплати та  використання коштів, що надходять в порядку
відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського

виробництва до бюджетів різного рівня у 2021 році та за 9 місяців 2022 року

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

Інформацію заступника начальника управління з контролю за
використанням та охороною земель – начальника відділу Головного
управління Держгеокадастру у Полтавській області Лещенко О.М., директора
Департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної військової
адміністрації Фролова С.О., тимчасово виконувача обов’язків директора
Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної
військової адміністрації Монастирського О.М. взяти до відома.

Голова комісії Іван ГРИШКО



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 13 грудня 2022 року з питання № 5 порядку денного

Про виконання у 2021 році та за 9 місяців 2022 року
програми комплексного розвитку обласної цільової програми

«Ліси Полтавщини на період 2016 -2025 роки»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

Інформацію начальника відділу лісового та мисливського господарства
Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства
Рогожинського Ю.О. взяти до відома.

Голова комісії Іван ГРИШКО
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РЕКОМЕНДАЦІЇ

від 13 грудня 2022 року з питання № 6 порядку денного

Про стан виконання у 2021 році та за 9 місяців 2022 року Програми
поводження з побічними продуктами тваринного походження та

забезпечення діагностики і оперативного виявлення збудників інфекційних
хвороб, спільних для людей і тварин, на території Полтавської області на

2021-2025 роки

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

Інформацію директора Департаменту агропромислового розвитку
Полтавської обласної військової адміністрації Фролова С.О. взяти до відома.

Голова комісії Іван ГРИШКО
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РЕКОМЕНДАЦІЇ

від 13 грудня 2022 року з питання № 7 порядку денного

Про хід виконання Програми фітосанітарних заходів по ліквідації
регульованих шкідливих організмів на території Полтавської області

на 2019 ˗ 2023 роки у 2021 році та за 9 місяців 2022 року

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

Інформацію директора Департаменту агропромислового розвитку
Полтавської обласної військової адміністрації Фролова С.О. взяти до відома.

Голова комісії Іван ГРИШКО


