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

м. Полтава

№3

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, Дядик Олег Олегович, Несен Валентин Володимирович, Сушко Сергій
Федорович, Мотрич Юрій Миколайович.
Відсутні члени постійної комісії: Тимоха Юрій Олександрович – секретар
комісії, Руденко Олександр Іванович, Сук Наталія Олександрівна.
Взяли участь:
Лемешко
Олександр Миколайович

перший
заступник
обласної ради

голови

Полтавської

Греков
Євген Анатолійович

заступник голови Полтавської
державної адміністрації

Барибіна
Яніна Олександрівна

депутат Полтавської обласної ради

Паутова
Тетяна Олександрівна

заступник керівника апарату – керуючий
справами виконавчого апарату обласної ради

обласної

Представники підприємств, установ, організацій
Бритвін
Олексій Леонідович

заступник начальника Управління податкового
адміністрування фізичних осіб Головного
управління ДПС у Полтавській області

Козій
Віталій Вікторович

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

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

Сагайдачний
Сергій Тимофійович

начальник управління майном обласної ради

Фролов
Сергій Олександрович

директор Департаменту агропромислового
розвитку Полтавської обласної державної
адміністрації

Представники громадськості:
Скрильник
Катерина Сергіївна

голова фермерського господарства «Фортуна2015»

Слизько
Олег Сергійович

заступник голови Полтавського обласного
об’єднання
фермерів
і
приватних
землевласників імені Героя України, Героя
Небесної сотні Віктора Чміленка

Представники засобів масової інформації
І. Гришко наголосив на необхідності дотримуватися встановлених правил
поведінки під час карантину з метою недопущення розповсюдження
захворювань, зокрема вірусу COVID-19, збереження життя та здоров’я у зв’язку
з проведенням засідання комісії під час пандемії COVID-19.
Порядок денний:
1. Про стан виконання обласної цільової програми комплексного
розвитку лісового господарства «Ліси Полтавщини на період 2016 – 2025 роки»
та оформлення лісовими господарствами правовстановлюючої документації на
земельні ділянки лісогосподарського призначення».
2. 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».
3. Про обрання кандидатури для включення до складу конкурсної комісії
з визначення виконавців заходів, які проводяться на конкурсній основі, згідно
Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за
пріоритетними напрямками на період до 2027 року.
4. Про обговорення рекомендацій щодо обрахування мінімальної суми
річного доходу, отриманого від самостійного обробітку одного гектара
земельної ділянки (паю) на території Полтавської області.
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5. Різне.
І. Гришко запропонував внести поправки до порядку денного
виключивши з нього питання № 2 «Про річний звіт директора Полтавського
обласного навчально-консультативного 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», у зв’язку з відсутністю директора
Полтавського обласного навчально-консультативного центру «Агротехнік».
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний із запропонованими змінами.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
Регламент роботи :
- 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 проєкт рішення обласної ради «Про стан виконання обласної
цільової програми комплексного розвитку лісового господарства «Ліси
Полтавщини на період 2016-2025 роки» та оформлення лісовими
господарствами правовстановлюючої документації на земельні ділянки
лісогосподарського призначення».
СЛУХАЛИ: Ю. Рогожинського, який проінформував про стан виконання
обласної цільової програми комплексного розвитку лісового господарства
«Ліси Полтавщини на період 2016 – 2025 роки» та оформлення лісовими
господарствами правовстановлюючої документації на земельні ділянки
лісогосподарського призначення». Повідомив наступне:
− з 2016 по 2020 роки на виконання програми направлено 1,3 млрд грн,
з них: 21,3 млн грн – кошти обласного бюджету, близько 1 млн грн – кошти
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місцевих бюджетів, інші – власні кошти підприємств, з державного бюджету
кошти на виконання програми не виділялися;
− за останні 5 років вдалося досягти збільшення площі, вкритої
лісовими насадженнями, на 6588 га;
− відновлено 6,8 тис. га лісів суцільних рубок, коефіцієнт відтворення
лісових насаджень становить 1,2;
− заготівля деревини зменшилася на 26 % у зв’язку зі змінами
законодавства;
− збудовано мережу систем раннього виявлення пожеж, на сьогодні
доцільно збільшення кількості камер для покриття всіх лісових масивів на
території області;
− запланована робота з виготовлення технічної документації для
заліснення 21 тис. га, наразі землевпорядні роботи проводилися на площі
15,8 тис. га, отримано витяги по 7,7 тис. га, документація по 6 тис. га подана на
затвердження, 4,5 тис. га затверджено, документацію на 1,5 тис. га повернено
на доопрацювання;
− недовиконано заплановані обсяги захисного лісорозведення;
− інвентаризація земель лісового фонду виконана на площі близько
20 тис. га (30 % від загальної площі).
Ознайомив
з
картографічними
матеріалами
з
розташування
протипожежних мереж. (Інформація додається до матеріалів комісії).
Повідомив про досвід з прийняття у власність лісозахисних насаджень на
території
Новоселівської,
Пирятинської,
Градизької,
Сергіївської
територіальних громад.
Відповів на запитання О. Дядика, В. Капленка.
ВИСТУПИЛИ: Є. Греков – відмітив виконання напрямку зі встановлення
відеоспостереження на 99 %, звернув увагу на необхідності виконання заходів
програми зі створення нових насаджень, проведення інвентаризації земель
лісового фонду.
В. Капленко – повідомив, що на сьогодні питання передачі лісозахисних
насаджень на баланс територіальних громад законодавчо врегульовано, проте,
на території області не проводиться інвентаризація та передача на баланс
територіальним громадам лісозахисних насаджень.
Запропонував:
− надіслати до сільських, селищних, міських рад листи про надання
інформації з прийняття на баланс лісозахисних насаджень на території
відповідних громад;
− розглянути на засіданні постійної комісії обласної ради з питань
аграрної політики та земельних відносин за участю представників
територіальних громад області, Головного управління Держгеокадастру у
Полтавській області, правоохоронних органів питання про стан передачі на
баланс органів місцевого самоврядування, зберігання та використання
полезахисних смуг.
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О. Лемешко – звернув увагу присутніх на наявні факти незаконної вирубки
лісозахисних насаджень та неможливість встановлення завданих збитків у
зв’язку з відсутністю власника таких насаджень.
О. Слизько – повідомив про звернення громадян щодо незаконної вирубки
лісозахисних насаджень, вирубку ділової деревини та захаращення відповідних
земельних ділянок хмизом, запропонував розглянути питання про стан
використання лісозахисних насаджень за участю правоохоронних органів.
О. Дядик – повідомив про відсутність бажання у територіальних громад
проводити інвентаризацію та приймання на баланс лісозахисних насаджень,
підтримав пропозицію В. Капленка.
Ю. Мотрич – повідомив про випилювання ділової деревини у лісозахисних
насадженнях підрядними організаціями на замовлення Служби автомобільних
доріг.
І. Гришко − повідомив наступне:
− досягнуто усної домовленості з підприємствами, які займаються
лісорозведенням та заготівлею деревини, щодо переходу на електронний облік
деревини;
− на
сьогодні,
вся
лісопродукція
реалізується
державними
лісогосподарськими підприємствами області через систему державних
закупівель Prozorro;
− вчасний догляд за лісовими культурами проводиться за рахунок
господарської діяльності підприємств, адже фінансування з державного
бюджету відсутнє, за виключенням коштів на пожежні заходи;
− в цілому ситуація з лісовим господарством області задовільна, є
недоліки, над якими працюють.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Ю. Рогожинського, начальника відділу лісового та
мисливського господарства Полтавського обласного управління лісового та
мисливського господарства, взяти до відома.
2. Розглянути на засіданні постійної комісії обласної ради з питань
аграрної політики та земельних відносин за участю представників
територіальних громад області, Головного управління Держгеокадастру у
Полтавській області, правоохоронних органів питання про стан передачі на
баланс органів місцевого самоврядування, зберігання та використання
полезахисних смуг.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
2. Про проєкт рішення обласної ради «Про обрання кандидатури для
включення до складу конкурсної комісії з визначення виконавців заходів, які
проводяться на конкурсній основі, згідно Програми розвитку та підтримки
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аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до
2027 року».
СЛУХАЛИ: І. Гришка, який запропонував до складу конкурсної комісії з
визначення виконавців заходів, які проводяться на конкурсній основі,
Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за
пріоритетними напрямками на період до 2027 року, що фінансуються з
обласного бюджету, включити депутата обласної ради, заступника голови
постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних
відносин Капленка Валерія Ілліча.
ВИРІШИЛИ: до складу конкурсної комісії з визначення виконавців заходів, які
проводяться на конкурсній основі, Програми розвитку та підтримки аграрного
комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027 року,
що фінансуються з обласного бюджету, включити депутата обласної ради,
заступника голови постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики
та земельних відносин Капленка Валерія Ілліча.
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
3. Про проєкт рішення обласної ради «Про обговорення рекомендацій
щодо обрахування мінімальної суми річного доходу, отриманого від
самостійного обробітку одного гектара земельної ділянки (паю) на території
Полтавської області».
СЛУХАЛИ: О. Бритвіна, який пояснив, що підставою розроблення
рекомендацій щодо обрахунку мінімальної суми річного доходу, отриманого
внаслідок самостійного обробітку одного гектара земельної ділянки (паю) на
території Полтавської області є відсутність можливості встановлення розміру
отриманого доходу громадянами, які самостійно обробляють земельні ділянки
(паї) площею більше 2 га. Для обрахунку запропонував взяти за основу
нормативно-грошову оцінку земельної ділянки. Зауважив, що запропонований
проєкт рішення носить рекомендаційний характер з метою роз’яснення
громадянам про обов’язок декларування отриманого доходу. Додав, що
рекомендації актуальні для територіальних громад, адже 60 % податку на
доходи фізичних осіб надходять до бюджетів сільських, селищних, міських рад
(пропозиції додаються до матеріалів комісії).
ВИСТУПИЛИ: О. Лемешко – зауважив, що подана пропозиція може бути
сформульована лише, як рекомендація постійної комісії, запропонував діяти в
правовому полі щодо узгодження наданих пропозицій із земельним та
податковим законодавством.
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В. Капленко
–
навів
приклади
розміру
сплачених
податків
сільськогосподарським підприємством; зауважив, що фізичні особи, які
самостійно обробляють земельні ділянки (паї) не сплачують податки з
отриманого доходу.
Запропонував підтримати пропозиції Головного управління ДПС у
Полтавській області та внести на розгляд сесії обласної ради проєкт рішення
щодо рекомендацій сільським, селищним, міським радам розглянути
можливість затвердження рекомендації для вирахування мінімальної суми
річного доходу отриманого від самостійного обробітку 1 га земельної ділянки
(паю) на території громади, зазначивши при цьому економічно обґрунтований
відсоток орендної плати за використання земель сільськогосподарського
призначення у розмірі не менше 10 відсотків нормативно-грошової оцінки
одного гектара земельної ділянки (паю).
С. Сушко – запропонував підтримав пропозиції Головного управління ДПС у
Полтавській області.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію О. Бритвіна, заступника начальника Управління
податкового адміністрування фізичних осіб Головного управління ДПС у
Полтавській області, взяти до відома.
2. Внести на розгляд сесії обласної ради проєкт рішення обласної ради
«Про рекомендації сільським, селищним, міським радам Полтавської області
щодо затвердження рекомендацій для обрахунку мінімальної суми річного
доходу, отриманого від самостійного обробітку одного гектара земельної
ділянки (паю) на території відповідної територіальної громади», зазначивши
при цьому економічно обґрунтований відсоток орендної плати за використання
земель сільськогосподарського призначення у розмірі не менше 10 відсотків
нормативно-грошової оцінки одного гектара земельної ділянки (паю)».
Голосували: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
4. Різне.
С. Сушко – повідомив, що на території області до територіальних громад не
передаються близько 10 % земельних ділянок державної форми власності. На
території Козельщинської територіальної громади інвентаризація земельних
угідь проведена, але зазначені земельні ділянки не передаються у власність
громади.
В. Капленко – зауважив, що у разі відмови Головного управління
Держгеокадастру у Полтавській області щодо відмови у передачі земель
державної власності, крім земельних ділянок, підготовлених для продажу на
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аукціон, необхідно повідомляти Полтавську обласну державну адміністрацію для
вжиття заходів щодо виконання норм земельного законодавства.
К. Скрильник – з метою мотивації фермерських господарств, які займаються
тваринництвом, запропонувала внести зміни до розділу 1.4 напряму 1 Програми
розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними
напрямками на період до 2027 року, затвердженої рішенням першого
пленарного засідання четвертої сесії Полтавської обласної ради восьмого
скликання від 23.02.2021 № 117, а саме: у заходах напряму після слова
«Компенсація» виключити слова «новоствореним (перші три роки після
реєстрації)» для фермерських господарств, які займаються тваринництвом.
С. Фролов – надав роз’яснення щодо заходів зазначеної програми та озвученої
пропозиції; повідомив, що на території області із 2 тис. фермерських
господарств лише 180 займається тваринництвом.
Є. Грєков – повідомив, що пріоритетом зазначеної програми є надання
допомоги новоствореним фермерським господарствам; зауважив на
необхідності проведення обрахунків щодо ефективності внесення озвучених
пропозицій до відповідної програми. Враховуючи, що такі пропозиції надіслано
до Полтавської облдержадміністрації, Департамент агропромислового розвитку
Полтавської облдержадміністрації опрацює ці пропозиції, про результати
розгляду доповість на наступному засіданні постійної комісії.
В. Капленко – підтримав пропозиції щодо внесення змін до Програми розвитку
та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками
на період до 2027 року в частині надання пільг фермерським господарствам, які
займаються розвитком тваринництва.

Голова постійної комісії

І. ГРИШКО

