
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Про пооб’єктний перелік робіт з інвентаризації земель лісового фонду, не 

наданих у власність та постійне користування (ліси земель запасу), які 

пропонуються для проведення інвентаризації земель у 2022 році 

 

Керуючись пунктом 21 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 209 Земельного кодексу України, пунктом 1.4 

Положення про порядок використання коштів, що надходять в порядку 

відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, 

затвердженого рішенням вісімнадцятої сесії Полтавської обласної ради шостого 

скликання від 09 жовтня 2013 року (із змінами), з метою збереження і відтворення 

лісів Полтавської області, 

 
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити пооб’єктний перелік робіт з інвентаризації земель лісового фонду, 

не наданих у власність та постійне користування (ліси земель запасу), які 

пропонуються для проведення інвентаризації земель у 2022 році (додається на 

2 аркушах). 

 

2. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент екології та 

природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації (обласної 

державної адміністрації), контроль за його виконанням – на Управління майном 

обласної ради та постійні комісії обласної ради: з питань аграрної політики та 

земельних відносин; з питань екології та раціонального природокористування; з 

питань бюджету та управління майном. 

 

 

 

Голова обласної ради                                                    Олександр БІЛЕНЬКИЙ 



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про пооб’єктний перелік робіт з інвентаризації 

земель лісового фонду, не наданих у власність та постійне користування 

(ліси земель запасу), які пропонуються для проведення інвентаризації 

земель у 2022 році» 

 

Розробник проєкту рішення: Департамент екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної військової адміністрації. Проєкт рішення не є 

нормативно-правовим актом. 

 

Мета: збереження і відтворення лісів Полтавської області.  

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Власна ініціатива Департаменту екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної військової адміністрації за наслідками засідання обласної 

комісії з визначення сільськогосподарських і лісогосподарських підприємств, 

яким надаватимуться кошти з обласного бюджету, що надходять в порядку 

відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 

(протокол від 28.06.2022 № 2). 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Ефективне використання коштів обласного бюджету, що надходять в 

порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Затвердження пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земель лісового 

фонду, не наданих у власність та постійне користування (ліси земель запасу), 

які пропонуються для проведення інвентаризації земель у 2022 році, витрати 

щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що 

надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва. 

 

4. Правові аспекти 

 

Пункт 21 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», стаття 209 Земельного кодексу України, пункт  

1.4 Положення про порядок використання коштів, що надходять в порядку 

відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва, затвердженого рішенням вісімнадцятої сесії обласної ради 

шостого скликання від 09 жовтня 2013 року (із змінами).  
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5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Компенсація витрат, передбачених цим рішенням здійснюється за рахунок 

коштів обласного бюджету, що надходять в порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та відповідає 

вимогам статей 207 – 209 Земельного кодексу України. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

У проєкті рішення врахована позиція обласної комісії з визначення 

сільськогосподарських і лісогосподарських підприємств, яким надаватимуться 

кошти з обласного бюджету, що надходять в порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (протокол від 

28.06.2022 № 2).  

 

7. Громадське обговорення 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення. 

 

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 

 

Прийняття рішення: 

− забезпечить своєчасне та ефективне використання коштів обласного 

бюджету, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського 

і лісогосподарського виробництва; 

− сприятиме ефективному використанні земель державної власності; 

− сприятиме охороні і раціональному використанню земельних ділянок 

лісогосподарського призначення; 

− сприятиме наповненню Державного земельного кадастру. 

 

 

 

Тимчасово виконувач обов’язків  

директора Департаменту екології  

та природних ресурсів Полтавської 

обласної військової адміністрації Олександр МОНАСТИРСЬКИЙ 

 


