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

м. Полтава

№5

Головуючий: Гришко Іван Іванович – голова постійної комісії обласної ради з
питань аграрної політики та земельних відносин.
Присутні члени постійної комісії: Тимоха Юрій Олександрович – секретар
комісії, Мотрич Юрій Миколайович, Несен Валентин Володимирович (брав
участь у засіданні комісії з розгляду другого питання), Руденко Олександр
Іванович, Сук Наталія Олександрівна (брала участь у засіданні комісії при
розгляді першого і другого питань), Сушко Сергій Федорович.
Відсутні члени постійної комісії: Капленко Валерій Ілліч – заступник голови
комісії, Дядик Олег Олегович, Сидоренко Іван Іванович.
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

Куцовол
Володимир Миколайович

депутат Полтавської обласної ради

Грекова
Марина Миколаївна

депутат Полтавської обласної ради

обласної

Представники підприємств, установ, організацій
Андрієнко Світлана
Михайлівна

директор
Полтавського
навчально-консультативного
«Агротехнік»

обласного
центру

2
Козій
Віталій Вікторович

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

Павлов
Сергій Леонідович

перший заступник начальника Головного
управління
Держпродспоживслужби
в
Полтавській області

Сагайдачний
Сергій Тимофійович

начальник управління майном обласної ради

Фролов
Сергій Олександрович

директор Департаменту агропромислового
розвитку Полтавської обласної державної
адміністрації

Представники засобів масової інформації
І. Гришко повідомив, що засідання комісії проводиться під час пандемії
COVID-19, з метою недопущення розповсюдження захворювань, зокрема
вірусу COVID-19, збереження життя та здоров’я наголосив на необхідності
дотримуватися встановлених правил поведінки під час карантину.
Порядок денний:
1. Про розгляд проекту рішення «Про пооб'єктний перелік робіт з
інвентаризації земель запасу лісового фонду, витрати по яких пропонується
компенсувати за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
й
лісогосподарського
виробництва».
2. Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Програми
розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними
напрямками на період до 2027 року».
3. Про розгляд проекту 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».
4. Про річний звіт директора Полтавського обласного навчальноконсультативного центру «Агротехнік», що знаходиться у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ і міст області про виконання показників
ефективності використання спільного майна, а також майнового стану центру
за 2020 рік.
5. Про розгляд проєкту рішення «Про Звернення депутатів Полтавської
обласної ради до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови
Верховної Ради України щодо врегулювання деяких питань у сфері
податкового законодавства».
6. Різне.
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ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИСТУПИЛИ: І. Гришко запропонував включити до порядку денного питання:
«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».
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.
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 розгляд проекту рішення «Про пооб'єктний перелік робіт з
інвентаризації земель запасу лісового фонду, витрати по яких пропонується
компенсувати за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
й
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 земельні ділянки, загальною площею 1423 га;
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– вартість землевпорядних робіт становить 578032 грн.
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято.
Голосували: за – 5, проти – 0, утримались – 1, не голосували – 0.
2. Про розгляд 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».
Відповів на запитання.
Запропонував підтримати зміни до програми.
В. Куцовол запитав про фінансування заходів, передбачених програмою.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення Про внесення змін до «Програми розвитку
та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками
на період до 2027 року».
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
І. Гришко:
– повідомив про збільшення кількості присутніх членів комісії;
– запропонував повернутися до розгляду першого питання.
ВИРІШИЛИ: повернутись до розгляду першого питання.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
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1. Про розгляд проекту рішення «Про пооб'єктний перелік робіт з
інвентаризації земель запасу лісового фонду, витрати по яких пропонується
компенсувати за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
і
лісогосподарського
виробництва».
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про пооб'єктний перелік робіт з
інвентаризації земель запасу лісового фонду, витрати по яких пропонується
компенсувати за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
і
лісогосподарського
виробництва».
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
3. 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».
СЛУХАЛИ: С. Фролова, який повідомив про те що:
– програма розроблена відповідно до вимог сьогодення і спрямована на
боротьбу з хворобами;
– в області всього 47 підприємств займається тваринництвом і 64
переробкою;
– підприємства проводять роботу з реконструкції обладнання, але воно дуже
старе та потребує оновлення;
– перспектива - це будівництво заводів з переробки побічних відходів.
Проінформував про передбачені програмою нові напрямки створення умов
для залучення інвестицій, наявність та можливості інвесторів і проведену
інформаційно-агітаційну роботу з територіальними громадами.
ВИСТУПИЛИ: С. Павлов, який підтримав С. Фролова та запропонував
підтримати запропоноване рішення.
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».
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
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4. Про річний звіт директора Полтавського обласного навчальноконсультативного центру «Агротехнік», що знаходиться у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ і міст області про виконання показників
ефективності використання спільного майна, а також майнового стану центру
за 2020 рік.
СЛУХАЛИ: С. Андрієнко, яка повідомила про роботу Полтавського обласного
навчально-консультативного центру «Агротехнік» протягом звітного періоду, а
саме:
– підвищено кваліфікацію робітничих кадрів для сільського господарства,
переробних підприємств, фермерських господарств, за державним
замовленням, договорами з підприємствами, організаціями та фізичними
особами 460 особам;
– освоєно у 2020 році на 26 % більше від попереднього року коштів на
надання навчальних послуг загальною сумою 1182,0 тис грн;
– за власні кошти здійснили поточний ремонт приміщень закладу на
загальну суму 103,3 тис грн;
– оформили правовстановлюючі документи на майно та земельну ділянку
центру.
ВИСТУПИЛИ: С. Фролов – повідомив про постійну співпрацю та необхідність
роботи, яку проводить Полтавський обласний навчально-консультативний
центр «Агротехнік».
С. Сагайдачний відмітив позитивну роботу центру «Агротехнік» та
запропонував прийняти звіт.
ВИРІШИЛИ: інформацію, взяти до відома.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
5. Про розгляд проєкту рішення «Про Звернення депутатів Полтавської
обласної ради до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови
Верховної Ради України щодо врегулювання деяких питань у сфері
податкового законодавства».
СЛУХАЛИ: В. Куцовола, який повідомив про перспективи планів Уряду,
викладених у законопроектах «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр. № 5600) та «Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків з платників
податків – суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері
сільського господарства» (реєстр. № 5636). Запропонував підтримати проект
рішення.

7
ВИСТУПИЛИ: І. Гришко – запропонував підтримати проект рішення.
ВИРІШИЛИ: підтримати проєкт рішення «Про Звернення депутатів
Полтавської обласної ради до Президента України, Прем’єр-міністра України,
Голови Верховної Ради України щодо врегулювання деяких питань у сфері
податкового законодавства».
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
6. Про пооб'єктний перелік робіт з інвентаризації земель державної
власності лісового фонду, витрати по яких пропонується компенсувати за
рахунок коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
СЛУХАЛИ: С. Фролова, який повідомив наступне:
– управління лісового та мисливського господарства подало другу заявку
на проведення інвентаризації 24 ділянок земель запасу лісового фонду площею
6746,4 га;
– роботи будуть проводитися у трьох лісгоспах Полтавської області;
– загальна вартість землевпорядних робіт 1млн грн;
– середня вартість 1 га становить 148 грн, що менша від вартості
попереднього переліку земельних ділянок державної власності у зв’язку з
великими площами масивів.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про пооб'єктний перелік робіт з
інвентаризації земель запасу лісового фонду, витрати по яких пропонується
компенсувати за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
і
лісогосподарського
виробництва».
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.

Голова постійної комісії

І. ГРИШКО

Секретар постійної комісії

Ю. ТИМОХА

