
 

 

                                              

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 18 лютого 2021 року з питання № 1 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про виконання Програми розвитку та 

підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками 

на період до 2020 року» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію С. Фролова, директора Департаменту агропромислового 

розвитку Полтавської обласної державної адміністрації, взяти до відома. 

 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про виконання Програми 

розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними 

напрямками на період до 2020 року». 

 

 

 

Голова комісії І. ГРИШКО 
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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 18 лютого 2021 року з питання № 2 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про Програму розвитку та підтримки 

аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками 

на період до 2027 року» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію С. Фролова, директора Департаменту агропромислового 

розвитку Полтавської обласної державної адміністрації, взяти до відома. 

 

2. Внести зміни до проєкту рішення обласної ради «Про Програму 

розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними 

напрямками на період до 2027 року», а саме: 

1)  в таблиці «Напрями діяльності та заходи Програми розвитку та 

підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на 

період до 2027 року»: 

- в розділі «1.6. Кредитування фермерських господарств» збільшити 

обсяги кредитування з обласного бюджету до розміру 59 500 тис. грн по 

8 500 тис. грн на рік та виключити рядок «Місцеві бюджети та інші джерела»; 

- в розділі «2.1. Створення та підтримка сільськогосподарських 

кооперативів» збільшити фінансування у 2021 році до 1950,0 тис. грн і, 

відповідно, зменшити фінансування у 2025-2027 роках на 500,0 тис. грн 

щорічно; 

- в розділі «2.2. Підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності» 

збільшити обсяги фінансування з обласного бюджету до 1 000,0 тис. грн на рік 

(загальна сума 7 000,0 тис. грн); 

2) в Порядку використання коштів обласного бюджету на виконання 

заходів Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за 

пріоритетними напрямками на період до 2027 року: 

- абзац 2 пункту 1.5. викласти в новій редакції: «Для цілей цього 

Порядку новоствореними вважаються юридичні особи, фізичні особи-

підприємці, сімейні фермерські господарства, які одночасно відповідають 

таким критеріям: здійснюють діяльність протягом перших 3 років з дати 
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реєстрації, провадять у сфері товарного виробництва сільськогосподарської 

продукції зареєстрований вид діяльності; мають середньорічну штатну 

чисельність працівників не менше 2-х осіб (крім сімейних фермерських 

господарств); подали у встановленому законом порядку річну або поточну 

фінансову (податкову) звітність.»; 

- пункт 1.8. після слів «уповноважені члени постійної комісії з питань 

аграрної політики та земельних відносин Полтавської обласної ради (за 

згодою)» доповнити словами: «делеговані цією комісією», далі за текстом. 

 

3. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Програму розвитку та 

підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на 

період до 2027 року» із запропонованими змінами. 

 

 

 

Голова комісії І. ГРИШКО 
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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 18 лютого 2021 року з питання № 3 порядку денного 

 

Про проєкт рішення обласної ради «Про припинення права користування 

частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

"ПОЛТАВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"» 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію Ю. Рогожинського, начальника відділу лісового та 

мисливського господарства Полтавського обласного управління лісового та 

мисливського господарства, взяти до відома. 

 

2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про припинення права 

користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

"ПОЛТАВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"». 

 

 

 

Голова комісії І. ГРИШКО 
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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 18 лютого 2021 року з питання № 4 порядку денного 

 

Про стан виплати орендної плати за використання земель власникам земельних 

часток (паїв) у 2020 році та сплати податків землекористувачами 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

Інформацію С. Завадського, першого заступника начальника Головного 

управління Держгеокадастру у Полтавській області, та О. Бритвіна, заступника 

начальника управління – начальника відділу аналізу та прогнозування 

надходжень податків та зборів з фізичних осіб та єдиного внеску Головного 

управління ДПС у Полтавській області, взяти до відома. 

 

 

 

Голова комісії І. ГРИШКО 
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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 18 лютого 2021 року з питання № 5 порядку денного 

 

Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів 

України та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України щодо 

проєкту Державної стратегії управління лісами України до 2035 року 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію Ю. Рогожинського, начальника відділу лісового та 

мисливського господарства Полтавського обласного управління лісового та 

мисливського господарства, взяти до відома. 

 

2. Доручити виконавчому апарату обласної ради підготувати проєкт 

рішення обласної ради «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до 

Кабінету Міністрів України та Міністерства захисту довкілля та природних 

ресурсів України щодо проєкту Державної стратегії управління лісами України 

до 2035 року». 

 

3. Внести проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів 

Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів України та Міністерства 

захисту довкілля та природних ресурсів України щодо проєкту Державної 

стратегії управління лісами України до 2035 року» на розгляд пленарного 

засідання четвертої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання. 

 

4. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про Звернення депутатів 

Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів України та Міністерства 

захисту довкілля та природних ресурсів України щодо проєкту Державної 

стратегії управління лісами України до 2035 року». 

 

 

 

Голова комісії І. ГРИШКО 
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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 18 лютого 2021 року з питання № 6 порядку денного 

 

Про ліцензування зберігання та використання пального 

сільськогосподарськими підприємствами 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію В. Капленка, заступника голови постійної комісії обласної 

ради з питань аграрної політики та земельних відносин, та В. Олексенка, 

заступника начальника управління – начальника відділу ліцензування та 

контролю за обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів 

управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів 

Головного управління ДПС у Полтавській області, взяти до відома. 

 

2. Рекомендувати Полтавській обласні державній адміністрації: 

− підготувати проєкт Звернення до Кабінету Міністрів України щодо 

розширення переліку робіт для використання пального суб’єктами 

господарювання, які отримали ліцензію на право зберігання пального за 

спрощеною процедурою; 

− розглянути можливість передачі доріг місцевого значення в 

підпорядкування об’єднаних територіальних громад. 

 

 

 

Голова комісії І. ГРИШКО 

 
 
 
 

 

 


