
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 22 грудня 2020 року з питання № 3 порядку денного

Про прийняття земельної ділянки до земель спільної власності територіальних
громад сіл, селищ і міст Полтавської області та передачу її в постійне
користування комунальному підприємству «Кременчуцький обласний
клінічний шпиталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Підтримати прийняття земельної ділянки до земель спільної власності
територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області та передачу її в
постійне користування комунальному підприємству «Кременчуцький обласний
клінічний шпиталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради.

2. Внести питання на розгляд сесії обласної ради. Доручити виконавчому
апарату обласної ради підготувати відповідний проєкт рішення.

Голова комісії І. ГРИШКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА

Постійна комісія з питань аграрної політики та земельних відносин
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РЕКОМЕНДАЦІЇ

від 22 грудня 2020 року з питання № 4 порядку денного

Про внесення змін до рішення другого пленарного засідання двадцять шостої
сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 25 липня 2019 року

№ 1135 «Про надання в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ» земельної
ділянки, яка перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і

міст Полтавської області

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Підтримати внесення змін до рішення другого пленарного засідання
двадцять шостої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від
25 липня 2019 року № 1135 «Про надання в оренду ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА
ДРУКАРНЯ» земельної ділянки, яка перебуває у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області» в частині зміни
редакції пункту 1 та 4 цього рішення.

2. Внести питання на розгляд сесії обласної ради. Доручити виконавчому
апарату обласної ради підготувати відповідний проєкт рішення.

Голова комісії І. 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 22 грудня 2020 року з питання № 5 порядку денного

Про звернення Громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів
України стосовно проєкту Державної стратегії управління лісами до 2035 року

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

Рекомендувати Полтавському обласному управлінню лісового та
мисливського господарства розробити та подати на розгляд наступного засідання
постійної комісії:
- проєкт звернення депутатів Полтавської обласної ради до центральних органів влади
щодо необхідності доопрацювання Державної стратегії управління лісами до 2035
року;
- порівняльну таблицю щодо існуючої організації управління лісовими
господарствами і пропозиції Державної стратегії управління лісами до
2035 року.

Голова комісії І. ГРИШКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА

Постійна комісія з питань аграрної політики та земельних відносин
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РЕКОМЕНДАЦІЇ

від 22 грудня 2020 року з питання № 7 порядку денного

Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у
відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо
захисних лісових ділянок по СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ "ДОБРОБУТ" на території Сергіївської сільської ради

Гадяцького району Полтавської області

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

Підтримати проєкт рішення «Про погодження клопотання щодо
приведення існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на
категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок по
СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ДОБРОБУТ"
на території Сергіївської сільської ради Гадяцького району Полтавської
області».

Голова комісії І. ГРИШКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
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РЕКОМЕНДАЦІЇ

від 22 грудня 2020 року з питання № 8 порядку денного

Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у
відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо

захисних лісових ділянок по ЛІЩИНІВСЬКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОМУ
БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ на території Кобеляцького району Полтавської

області

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

Підтримати проєкт рішення «Про погодження клопотання щодо
приведення існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на
категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок по
ЛІЩИНІВСЬКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОМУ БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ на
території Кобеляцького району Полтавської області».

Голова комісії І. ГРИШКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
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РЕКОМЕНДАЦІЇ

від 22 грудня 2020 року з питання № 9 порядку денного

Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у
відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо

захисних лісових ділянок по СТОВ «СКІФ» Котелевського району Полтавської
області

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

Підтримати проєкт рішення «Про погодження клопотання щодо
приведення існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на
категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок по СТОВ «СКІФ»
Котелевського району Полтавської області».

Голова комісії І. ГРИШКО



ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА

Постійна комісія з питань аграрної політики та земельних відносин
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РЕКОМЕНДАЦІЇ

від 22 грудня 2020 року з питання № 10 порядку денного

Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Прем’єр-міністра
України Д. Шмигаля та Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України І. Петрашка щодо використання коштів державної
підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської

продукції

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Підтримати Звернення депутатів Полтавської обласної ради до
Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля та Міністра розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України І. Петрашка щодо використання коштів
державної підтримки розвитку тваринництва та переробки
сільськогосподарської продукції.

2. Внести питання на розгляд сесії обласної ради. Доручити виконавчому
апарату обласної ради підготувати відповідний проєкт рішення.

Голова комісії І. ГРИШКО


