ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
восьмого скликання
ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії з питань
аграрної політики та земельних відносин
02 червня 2021 року

м. Полтава

№4

Головуючий: Гришко Іван Іванович – голова постійної комісії обласної ради з
питань аграрної політики та земельних відносин.
Присутні члени постійної комісії: Капленко Валерій Ілліч – заступник голови
комісії, Тимоха Юрій Олександрович – секретар комісії, Мотрич Юрій
Миколайович, Несен Валентин Володимирович, Сушко Сергій Федорович.
Відсутні члени постійної комісії: Дядик Олег Олегович, Руденко Олександр
Іванович, Сук Наталія Олександрівна.
Взяли участь:
Лемешко
Олександр Миколайович

перший заступник
обласної ради

голови

Полтавської

Бєлоножко
Олег Вячеславович

заступник голови Полтавської обласної ради

Греков
Євген Анатолійович

заступник голови Полтавської
державної адміністрації

Паутова
Тетяна Олександрівна

заступник керівника апарату – керуючий
справами виконавчого апарату обласної ради

обласної

Представники підприємств, установ, організацій
Безручко
Олександр Степанович

директор
Полтавської
обласної
спеціального медичного постачання

Козій
Віталій Вікторович

начальник відділу з питань земельних
відносин та надрокористування виконавчого
апарату обласної ради

Лідовий
Ігор Григорович

голова
Сергіївської
Миргородського району

сільської

бази

ради
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Рогожинський
Юрій Олександрович

начальник відділу лісового та мисливського
господарства
Полтавського
обласного
управління лісового та мисливського
господарства

Овчаренко
Олександр Миколайович

заступник начальника Головного управління
Держпродспоживслужби
в
Полтавській
області

Ісаєва
Оксана Олександрівна

начальник управління Головного управління
Держпродспоживслужби
в
Полтавській
області

Сагайдачний
Сергій Тимофійович

начальник управління майном обласної ради

Собакар
Валентин Вікторович

заступник голови Терешківської сільської
ради Полтавського району, Полтавської
області

Фролов
Сергій Олександрович

директор Департаменту агропромислового
розвитку Полтавської обласної державної
адміністрації

Остапенко
Людмила Олексіївна

заступник начальника Головного управління
Держгеокадастру у Полтавській області

Мельниченко
Михайло Володимирович

заступник голови Пирятинської міської ради
Лубенського району Полтавської області

Грицаєнко
Олександр Петрович

Лубенський міський голова

Представники засобів масової інформації
І. Гришко – засідання комісії проводиться під час пандемії COVID-19,
тому з метою недопущення розповсюдження захворювань, зокрема вірусу
COVID-19, збереження життя та здоров’я наголошую на необхідності
дотримуватися встановлених правил поведінки під час карантину.
Повідомляю, що ведеться відеозапис та онлайн-трансляція засідання комісії.
Порядок денний:
1. Про стан передачі на баланс органів місцевого самоврядування
Полтавської області, зберігання та використання полезахисних лісових смуг.
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2. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки аграрного
комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027 року.
3. Про передачу в постійне користування земельних ділянок
ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ БАЗІ СПЕЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО
ПОСТАЧАННЯ.
4. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження переліку
підприємств, що надають соціально важливі послуги населенню області» (в
частині ТОВ «Лубенське племпідприємство, ТОВ «Полтаваплемсервіс»).
5. Про розгляд проєкту рішення «Про Програму 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».
6. Про розгляд проєкту рішення «Про Звернення депутатів Полтавської
обласної ради до Кабінету Міністрів України та Державного агентства лісових
ресурсів України щодо реорганізації лісових господарств області».
7. Різне.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИСТУПИЛИ: І. Гришко запропонував:
– включити до порядку денного наступні питання:
1. Про пооб'єктний перелік робіт з інвентаризації земель запасу лісового фонду,
витрати по яких пропонується компенсувати за рахунок коштів, що надходять у
порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва.
2. Про розгляд проєкту рішення «Про призупинення права користування
частиною
мисливських
угідь
ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
«ПОЛТАВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО».
– у зв’язку із не поданням у повному обсязі проєктів рішень по 2, 4 і 5 питаннях
розглянути попередньо надані матеріали.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний із запропонованими змінами.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
Регламент:
– для виступів – до 5 хв.;
– для пропозицій – до 3 хв.
ВИРІШИЛИ: затвердити регламент роботи.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.

4
Перед початком розгляду питань порядку денного І. Гришко наголосив, що
відповідно до рекомендацій з питань запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів у Полтавській обласній раді, у разі наявності у присутніх на засіданні
постійної комісії депутатів обласної ради конфлікту інтересів при розгляді
питань порядку денного, вони мають врегулювати його шляхом своєчасного
самостійного публічного оголошення про це під час засідання.
1. Про стан передачі на баланс органів місцевого самоврядування
Полтавської області, зберігання та використання полезахисних лісових смуг.
СЛУХАЛИ: В. Козія, який зазначив що згідно рекомендацій постійної комісії з
питань аграрної політики та земельних відносин від 24 березня 2021 року в
рамках виконання програми комплексного розвитку лісового господарства «Ліси
Полтавщини на період 2016-2025 роки» сільськими, селищними та міськими
радами розпочато прийняття на баланс полезахисних лісових смуг.
Повідомив наступне:
− згідно поданої інформації чотирма місцевими радами, а саме:
Пришибською та Терешківською сільськими, Заводською і Зіньківською
міськими прийнято рішення про розподіл земель бувшої колективної власності;
− у трьох сільських радах (Терешківська, Лютенська та Пришибська)
прийнято рішення про надання дозволів на проведення інвентаризації земель,
зайнятих польовими лісосмугами;
− в Пришибській сільській раді на 2/3 території розроблена технічна
документація із землеустрою щодо інвентаризації земель;
− Щербанівською сільською радою прийнято рішення про розпорядження
землями колективної власності;
− Новоселівська сільська рада надала дозволи на інвентаризацію земель,
провела аудит стану лісосмуг та зареєструвала право власності на 8 земельних
ділянок;
− у решті 51 місцевій раді порушені питання вивчаються та проводиться
роз’яснювальна робота.
Повідомив про досвід з прийняття на баланс лісових смуг Сергіївською
територіальною громадою Миргородського району.
Відповів на запитання В. Капленка.
І. Лідового, який доповів комісії про роботу, проведену Сергіївською
територіальною громадою Миргородського району з метою реєстрації прав
громади на земельні ділянки, взяття лісових смуг на баланс і забезпечення їх
зберігання та використання.
ВИСТУПИЛИ:
В. Капленко – повідомив наступне:
− на сьогодні, питання передачі лісозахисних
територіальних громад законодавчо врегульовано;

насаджень

на

баланс
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− на території області не проводиться інвентаризація та передача на баланс
територіальним громадам лісозахисних насаджень;
− сільські ради не володіють питаннями про порядок надання дозволів на
інвентаризацію земель;
− громади не виконують нормативні документи Кабінету Міністрів України
щодо прийняття лісосмуг на баланс.
Запропонував:
- провести навчання, залучивши для цього представників відповідних органів
виконавчої влади, правоохоронних органів;
- взяти на контроль постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики
та земельних відносин проведення відповідних робіт.
Ю. Мотрич – звернув увагу присутніх на незацікавленість землекористувачів в
оренді земельних ділянок під лісосмугами та факти незаконної вирубки
лісозахисних насаджень, неможливість встановлення завданих збитків у зв’язку
з відсутністю власника таких насаджень. Повідомив про випилювання ділової
деревини у лісозахисних насадженнях підрядними організаціями на замовлення
Служби автомобільних доріг.
Ю. Тимоха – повідомив про відсутність важелів впливу на територіальні
громади щодо проведення робіт з інвентаризації земельних ділянок. Звернув
увагу на необхідність залучення правоохоронних органів у разі незаконних
вирубок лісозахисних насаджень.
І. Гришко – запропонував:
– рекомендувати об’єднаним територіальним громадам провести роботи з
інвентаризації земель зайнятими лісосмугами та взяти їх на баланс;
– провести навчання голів та землевпорядників місцевих рад сіл, селищ, міст із
залученням АСОЦІАЦІЇ «ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІВ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» та правоохоронних органів щодо шляхів
боротьби із незаконною вирубкою лісових насаджень.
С. Сушко − повідомив, що 2 місяці назад невідомими особами на території
Кременчуцького району спиляно 22 дуби і клени, прокуратура і поліція не
вживає, на його думку, відповідних заходів.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію, взяти до відома.
2. Виконавчому апарату обласної ради узагальнити пропозиції,
доопрацювати примірний порядок дій при формуванні та передачі на баланс
органів місцевого самоврядування Полтавської області, зберігання та
використання полезахисних лісових смуг та надіслати для користування
місцевим громадам.
3. Спільно з АСОЦІАЦІЄЮ «ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» організувати навчання
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посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних, міських рад за участю
представників відповідних органів виконавчої влади, правоохоронних органів.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
2. Про попередній розгляд матеріалів до проєкту рішення про внесення
змін до Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за
пріоритетними напрямками на період до 2027 року».
СЛУХАЛИ: С. Фролова, який проінформував про запропоновані зміни до
Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за
пріоритетними напрямками на період до 2027 року, що фінансуються з
обласного бюджету, а саме:
– передбачити конкурентоздатність малого і середнього аграрного бізнесу,
запровадити фінансову підтримку фізичним особам-підприємцям, що
здійснюють діяльність в галузі тваринництва і мають на попередній звітний
період чистий дохід від здійснення сільськогосподарської діяльності до
10 млн грн, за приріст поголів’я корів молочного і м’ясного напряму,
заохочення власників особистих селянських господарств до трансформування в
сімейні фермерські господарства;
– змінити заходи з відшкодування коштів за придбану в минулому році нову
тракторну техніку;
– внести редакційні правки в розділах «Напрямок підтримки», «Мета»,
«Завдання», «Заходи», та «Результати».
Запропонував підтримати зміни до програми.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати внесення змін до Програми розвитку та підтримки
аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до
2027 року.
3. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації внести на
розгляд обласної ради відповідний проєкт рішення у встановленому порядку.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
3. Про передачу в постійне користування земельних ділянок
ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ БАЗІ СПЕЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО
ПОСТАЧАННЯ.
СЛУХАЛИ: О. Безручка, який повідомив наступне:
– запропоноване рішення є закінченням процесу завершення набуття права
користування земельними ділянками, зареєстрованими в Державному
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земельному кадастрі площами відповідно 0,8917 га 0,7523 га під комунальним
майном в м. Гадяч та м. Карлівка;
– для завершення реєстрації речових прав комунальної власності в особі
Полтавської обласної ради у Державному реєстрі речових прав на нерухоме
майно і земельні ділянки необхідно затвердити технічну документацію і
передати землю в користування.
ВИСТУПИЛИ: В. Капленко – запропонував підтримати прийняття рішення про
передачу в постійне користування земельних ділянок ПОЛТАВСЬКІЙ
ОБЛАСНІЙ БАЗІ СПЕЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ПОСТАЧАННЯ.
ВИРІШИЛИ:
1. Підтримати передачу в постійне користування земельних ділянок
ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ БАЗІ СПЕЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО
ПОСТАЧАННЯ.
2. Виконавчому апарату обласної ради підготувати відповідний проєкт
рішення.
3. Внести на розгляд обласної ради проєкт рішення з цього питання.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
4. Про попередній розгляд проєкту рішення «Про затвердження переліку
підприємств, що надають соціально важливі послуги населенню області» (в
частині ТОВ «Лубенське племпідприємство, ТОВ «Полтаваплемсервіс»).
СЛУХАЛИ: С. Сагайдачного, який повідомив, що підприємства (об’єднання) з
племінної справи здійснюють діяльність, що спрямована на покращення
племінних, генетичних і продуктивних якостей тварин. Це один із важливих
факторів збільшення обсягів виробництва тваринницької продукції в області.
Названі підприємства надають соціально-важливі спеціалізовані послуги, тому
їх доцільно включити в відповідний перелік підприємств.
Запропонував підтримати внесення вище перелічених підприємств до переліку,
що надають суспільно-важливі соціальні послуги населенню області.
ВИСТУПИЛИ: С. Фролов – доповнив С. Сагайдачного про наступне:
– під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Земля», що відбулася 24 травня
2021 року, Президент України офіційно підписав Закон України № 1423-IХ,
яким з 1 липня 2021 року дано старт процесу обігу земельних ресурсів в
Україні;
– до цього процесу доцільно залучати всі структури, які мають необхідних
спеціалістів;
– до Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації
звернулася громадська організація «Всеукраїнський конгрес Ефективного
самоврядування», яка займається реалізацією ініціатив, спрямованих на
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розвиток територіальних громад, захисту законних прав та інтересів громадян,
безкоштовною координаційною підтримкою приватних суб’єктів аграрних
відносин надання консультацій та роз’яснень втілення змін сучасного
законодавства. Громадська організація є неприбутковою, та має можливість
надавати консультації по земельному законодавству;
– в ході презентації на форумі наголошено про необхідність надання постійних
консультативних послуг з роз’яснення питань земельного законодавства.
Запропонував підтримати пропозицію Департаменту агропромислового
розвитку облдержадміністрації і включити до переліку громадську організацію
«Всеукраїнський конгрес Ефективного самоврядування», як таку, що надає
соціально важливі послуги населенню області.
Відповів на запитання В. Капленка та надав роз’яснення.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію, взяти до відома.
2. Підтримати віднесення ТОВ «Лубенське племпідприємство, ТОВ
«Полтаваплемсервіс» до переліку підприємств, що надають суспільно-важливі
соціальні послуги населенню області.
3. Підтримати включення громадської організації «Всеукраїнський
конгрес Ефективного самоврядування» до переліку підприємств, що надають
суспільно-важливі соціальні послуги населенню області.
4. Управлінню майном обласної ради підготувати доопрацьований проєкт
рішення обласної ради.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
5. Про попередній розгляд матеріалів до проєкту рішення «Про Програму
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».
СЛУХАЛИ: С. Фролова, який надав загальну характеристику програми. Назвав
проблемні питання, на вирішення яких спрямована програма, мету та завдання
програми. Висвітлив основні заходи з розв’язання проблем, що існують при
поводженні з побічними продуктами тваринного походження в області.
Запропонував підтримати проект рішення та внести програму на розгляд
пленарного засідання чергової сесії обласної ради.
О. Овчаренка, який доповнив інформацію С. Фролова статистичними даними з
утилізації відходів тваринного походження різними способами. Зазначив на
необхідності відновлення в територіальних громадах могильників для
захоронення померлих тварин. Нагадав про спалахи на території області
інфекційних хвороб, що спільні для людей і тварин.
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ВИСТУПИЛИ: В. Капленко – підтримав пропозиції та розповів про старий
могильник, де були в свій час похоронені рештки тварин заражені сибіркою.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати Програму 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.
3. Полтавській обласній державній адміністрації внести відповідний
проєкт рішення на розгляд обласної ради у встановленому порядку.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
6. Про розгляд проєкту рішення «Про Звернення депутатів Полтавської
обласної ради до Кабінету Міністрів України та Державного агентства лісових
ресурсів України щодо реорганізації лісових господарств області».
СЛУХАЛИ: О. Грицаєнка, який повідомив наступне:
– питання збереження лісгоспу піднімається Лубенською громадою і є дуже
важливим. Лубенський лісгосп є юридичною особою. Це робочі місця, місцеві
податки а також подальше існування єдиного в області лісотехнічного коледжу,
який є базовим навчальним закладом.
ВИСТУПИЛИ: Ю. Рогожинський – охарактеризував стратегію розвитку та стан
реформування лісогосподарської галузі держави.
І. Гришко – зазначив про відсутність розпорядчих документів центральних
органів виконавчої влади щодо реорганізації лісгоспів. Доповнив Ю.
Рогожинського щодо прийнятої стратегії розвитку галузі. Перелічив звернення,
які надходили від жителів громади і направлялися до Державного агентства
лісових ресурсів України. Зазначив про створення в адміністрації Президента
групи з цього питання. Повідомив про оптимальний варіант із боку економіки і
ресурсів підприємства – створити 4 лісгоспи, всі лісництва та робочі місця
залишити. Пояснив, що створення лісгоспу у м. Гадяч зумовлене сильнішою
матеріально-технічною базою. Зазначив про відсутність необхідності розгляду
обласною радою даного питання.
В. Несен – запропонував підтримати звернення.
Ю. Мотрич – зазначив, що направляв депутатське звернення з відповідного
питання. Запропонував зберегти прибуткове підприємство, яке тісно
співпрацює із спеціалізованим навчальним закладом у м. Лубни.
В. Капленко – запропонував підтримати звернення.
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І. Гришко – поставив на голосування питання щодо підтримки проєкту рішення
«Про звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів
України та Державного агентства лісових ресурсів України щодо реорганізації
лісових господарств області».
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
Голосували: за – 4, проти – 0, утримались – 2.
7. Про пооб'єктний перелік робіт з інвентаризації земель запасу лісового
фонду, витрати по яких пропонується компенсувати за рахунок коштів, що
надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва.
СЛУХАЛИ: С. Фролова, який повідомив наступне:
– на сьогодні 7,5 млн грн, що надійшли в порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, виділено на
проведення інвентаризації земель;
– перелік об’єктів, що планується інвентаризувати, підготовлено по 4 лісгоспах
в кількості 83 земельних ділянок, загальною площею 1423 га;
– вартість землевпорядних робіт становить 578032 грн.
ВИСТУПИЛИ: В. Капленко – запропонував підтримати відповідне питання.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Погодити пооб'єктний перелік робіт з інвентаризації земель запасу
лісового фонду, витрати по яких пропонується компенсувати за рахунок
коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського
та лісогосподарського виробництва.
3. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації внести
відповідний проєкт рішення на розгляд обласної ради у встановленому порядку.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
8. Про розгляд проєкту рішення «Про призупинення права
користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
«ПОЛТАВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО».
СЛУХАЛИ: Ю. Рогожинського, який повідомив про необхідність повторного
розгляду питання у зв’язку з необхідністю доопрацювання.
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ВИСТУПИЛИ: В. Капленко – запропонував підтримати.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про призупинення права користування
частиною
мисливських
угідь
ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
«ПОЛТАВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО».
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.

Голова постійної комісії

І. ГРИШКО

Секретар постійної комісії

Ю. Тимоха

