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

м. Полтава
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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, Дядик Олег Олегович,
Несен Валентин Володимирович, Сушко Сергій Федорович, Мотрич Юрій
Миколайович брав участь в засіданні комісії в онлайн режимі.
Відсутні члени постійної комісії: Сидоренко Іван Іванович, Руденко Олександр
Іванович, Сук Наталія Олександрівна.
Взяли участь:
Паутова
Тетяна Олександрівна

заступник керівника апарату – керуючий
справами виконавчого апарату обласної ради

Козій
Віталій Вікторович

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

Таран
Ірина Володимирівна

виконувач обов’ачальника Регіонального
офісу водних ресурсів у Полтавській області

Чмир
Олександр Данилович

начальник відділу водних відносин та
басейнової взаємодії Регіонального офісу
водних ресурсів у Полтавській області

Фролов
Сергій Олександрович

директор Департаменту агропромислового
розвитку Полтавської обласної державної
адміністрації

Представники засобів масової інформації
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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 стан інвентаризації водних об’єктів, їх використання та розвиток
рибного господарства в Полтавській області.
2. Про стан передачі гідротехнічних споруд на баланс органам місцевого
самоврядування.
3. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки аграрного
комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027 року.
4. Різне.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
Регламент:
– для виступів – до 5 хв.;
– для пропозицій – до 3 хв.
ВИРІШИЛИ: затвердити регламент роботи.
Голосували: за – 7, 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 стан інвентаризації водних об’єктів, їх використання та розвиток
рибного господарства в Полтавській області.
СЛУХАЛИ: С. Фролова, який повідомив наступне:
– на території області із 2353 водних об’єктів, придатних для
риборозведення 1500, з них 1005 розташовані за межами населених пунктів;
– станом на 01.09.2021 за межами населених пунктів у 295 орендарів в
оренді перебуває 416 водних об’єктів;
– за період з 20.12.2016 до 01.11.2020 Департаментом агропромислового
розвитку
облдержадміністрації
підготовлено
для
підписання,
а
облдержадміністрацією укладено 645 додаткових угод до діючих договорів
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оренди в частині збільшення розмірів орендної плати та продовження строку їх
дії на період розроблення паспортів водних об’єктів та документації із
землеустрою;
– протягом 2013-2020 років паспортизовано 474 водних об’єкти, які
розташовані за межами населених пунктів, із яких 335 паспортів розроблено за
рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища Полтавської області (відбір виконавців робіт здійснювався через
систему закупівель «Прозоро»);
– у 2021 році до обласного бюджету за користування водними об’єктами
сплачено 691,42 тис. грн;
– заборгованість зі сплати орендної плати станом на 01.08.2021 становить
822,77 тис. грн, з яких за договорами, дія яких припинена у зв’язку з
завершенням строку або в результаті розірвання, але водні об’єкти не повернуті
орендодавцю за актами приймання-передачі – 749,64 тис. грн.
– про зміни в земельному законодавстві та зазначив, що сьогодні
власником водних об’єктів є територіальні громади;
– вартість виготовлення технічного паспорту водного об’єкту за 1 га
становить 1,5-2,0 тис. грн і чим більша ділянка, тим дешевше. Ціна
вираховується по площі об’єкта, найменша – 800 грн за 1 га.
Відповів на запитання В. Капленка, С. Сушка, О. Дядика та повідомив
про бажання завершити інвентаризацію не зважаючи на зміну повноважень
органів виконавчої влади.
ВИСТУПИЛИ: В. Капленко – запитав про:
– власників земельних ділянок, на яких розміщені водні об’єкти;
– встановлення їх меж, передачу в оренду гідротехнічних споруд;
– вартість робіт для завершення процесу інвентаризації;
Звернув увагу присутніх на необхідності набуття права власності на водні
об’єкти, землю і гідротехнічну споруду, одним власником (розпорядником).
Ю. Тимоха – підтримав В. Капленка і доповнив про сьогоднішній стан водних
об’єктів, зазначивши, що вони без господаря перетворюються на мілкі болота.
С. Сушко – запитав у доповідача про можливість фінансування робіт з місцевих
і державного бюджету рівними частками по 50 відсотків.
ВИРІШИЛИ: інформацію директора Департаменту агропромислового розвитку
Полтавської обласної державної адміністрації взяти до відома.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
2. Про стан передачі гідротехнічних споруд на баланс органам місцевого
самоврядування.
СЛУХАЛИ: Т. Таран, яка повідомила наступне:
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– з метою упорядкування, утримання і безпечної експлуатації
безгосподарських гідротехнічних споруд на штучно створених водних об’єктах
(водосховищах і ставках) області головою обласної державної адміністрації
прийнято розпорядження від 25 лютого 2019 року № 127 «Про стан
гідротехнічних споруд водних об’єктів (водосховищ і ставків) на території
Полтавської області»;
– із наявних в області 2756 штучно створених водних об’єктів
(водосховищ, ставків), які обліковуються за матеріалами інвентаризації
2010 року, комісіями райдержадміністрацій, міських рад міст обласного
значення та об’єднаних територіальних громад проведено інвентаризацію 2293
водних об’єктів з гідротехнічними спорудами;
– не проведено інвентаризацію 463 водних об’єкта (водосховищ і ставків)
та їх гідротехнічних споруд;
– згідно частково проведеної інвентаризації 2019 року виявлено, що лише
близько
14
%
гідротехнічних
споруд
від
загальної
кількості
проінвентаризованих водних об’єктів мають балансоутримувача. Близько 81 %
гідротехнічних споруд перебувають в задовільному стані, 4,5 % – у доброму,
11% – у аварійному стані та потребують проведення ремонтних робіт;
– заходи щодо виготовлення паспортів гідротехнічних споруд та взяття на
баланс органами місцевого самоврядування гідротехнічних споруд водних
об’єктів не виконуються. Замовлення органів місцевого самоврядування та
районних державних адміністрацій на розробку паспортів гідротехнічних
споруд водних об’єктів відсутні;
– органами місцевого самоврядування Полтавської області не взято на
баланс жодної безхазяйної гідротехнічної споруди;
– безхазяйні споруди не є власністю держави та не стоять на балансі
Регіонального офісу водних ресурсів;
– за результатами проведеної районними державними адміністраціями
інвентаризації офіс здійснив аналіз поданої інформації;
– Рада національної безпеки і оборони України видала розпорядження від
30 липня 2021 року «Про стан водних ресурсів України» згідно якого до кінця
2021 року буде проведена інвентаризація водних об’єктів разом із місцевими
органами виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування.
Відповіла на запитання В Капленка.
ВИСТУПИЛИ: В. Капленко зазначив наступне:
– більшість водних об’єктів побудовано на кошти сільськогосподарських
підприємств. На сьогодні в них є правонаступники і це майно є їхнім;
– Регіональний офіс водних ресурсів не розробляє технічні паспорти
водних об’єктів, тож правонаступники сільськогосподарських підприємств не
можуть взяти на баланс гідротехнічні споруди;
– розпорядження Полтавської обласної державної адміністрації від
25.02.2019 № 127 «Про стан гідротехнічних споруд водних об’єктів
(водосховищ і ставків) на території Полтавської області» не виконано.
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О. Дядик – зазначив, що жодна територіальна громада не взяла на баланс
гідротехнічні споруди;
– повідомив, що у Глобинському районі ПрАТ «Полтаварибгосп» на
території трьох бувших сільських рад використовує 9,0 тис. га ставків, як рільні
землі;
– наголосив, що це надзвичайно важливо, адже до місцевих бюджетів не
надходить близько 200 тис. грн;
– запитав про роботу Регіонального офісу водних ресурсів у цьому
напрямку.
С. Сушко – вніс пропозицію створити робочу групу з метою з’ясування
результатів інвентаризації землі, її використання та надходження податків до
бюджетів місцевих рад.
О. Чмир – пояснив норми чинного законодавства, що регулюють
порушені питання з 1991 року після проведення реорганізації
сільськогосподарських підприємств.
Доповнив І. Таран про те, що із 1995 року вони вважаються
безхазяйними, так як на них не оформлене право власності правонаступниками
колективних сільськогосподарських підприємств, що ліквідовані.
Повідомив, що при будівництві Кременчуцької ГЕС на затопленій
території побудували 446 ставків на площі 7,1 тис. га водного дзеркала для
повного циклу вирощування риби та зарибнення водосховища: – це землі
водного фонду, до сьогодні ніхто не переводив їх у землі
сільськогосподарського призначення, шість ставків є в наявності, решта земель
засівається.
Зазначив, що питання регулювання відносин водокористування
відноситься до повноваження облдержадміністрації і треба питати з них.
Повідомив про робочу комісію облдержадміністрації і виразив
недоцільність створювати робочу групу.
І. Гришко – зазначив, що у третьому пункті проєкту рішення
облдержадміністрації рекомендується розширити склад комісії по
інвентаризації водних об’єктів, включивши депутатів обласної ради
(представників кожної фракції) і запропонував О. Дядику сформулювати до
рішення свою пропозицію;
– запропонував внести зміни до другого пункту проекту рішення.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію виконувача обов’язків начальника регіонального офісу
водних ресурсів у Полтавській області І. Таран взяти до відома.
2. Рекомендувати:
2.1 Полтавській обласній державній адміністрації включити до складу
регіональної комісії з інвентаризації водних об’єктів, лісових ресурсів, об’єктів
державної та комунальної власності, що знаходяться на території громад
Полтавської області, затвердженої розпорядженням голови Полтавської
обласної державної адміністрації від 09.08.2021 № 575 «Про внесення змін до
розпорядження виконувача обов’язків голови облдержадміністрації від
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30.07.2021 № 556» депутатів Полтавської обласної ради (представників кожної
фракції), з метою завершення складання переліку водних об’єктів і
гідротехнічних споруд які підлягають передачі в комунальну власність
об’єднаним територіальним громадам.
2.2 Сільським, селищним міським головам вжити необхідних заходів щодо
прийняття безгосподарних гідротехнічних споруд у комунальну власність.
Голосували: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
3. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки аграрного
комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027 року».
СЛУХАЛИ: С. Фролов проінформував про виконання «Програми розвитку та
підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на
період до 2027 року». Зазначив, що є потреба внесення фактичних змін до неї, а
саме:
– спрощення вимог до юридичних осіб, що подають заявки на виплати
(компенсації) в частині подачі фінансової звітності;
– необхідності подачі та контролю відомостей про фінансову
заборгованість перед не державними фондами;
– необхідність фінансування за приріст поголів’я великої рогатої худоби
більше ніж на три голови, придбаної у цьому році;
– змін умов щодо утримання великої рогатої худоби на яку отримано
дотацію - не менше трьох років;
– змін у Розділ «Заходи» пункту 1.2. «Розвиток бджільництва», а саме:
– відшкодування 50 % вартості матеріалів та обладнання для
облаштування пасіки (вулики нові, медогонки, воскотопки, стіл для розпечатки
сот), але не більше 50,0 тис. грн на один суб’єкт господарювання за умови
утримання від 10 бджолосімей які пройшли відповідне навчання в ліцензованих
освітніх закладах;
– фінансова підтримка на закупівлю племінного матеріалу шляхом
відшкодування 50 % вартості племінного матеріалу, закупленого у суб’єктів
племінної справи, але не більше ніж 20,0 тис. грн на одну пасіку, інші зміни.
Відповів на запитання В. Капленка.
ВИСТУПИЛИ: В. Несен – зазначив, що всі члени комісії ознайомилися і
обговорили зміни, що пропонуються; запропонував перейти до голосування.
І. Гришко запропонував підтримати зміни до програми.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію директора Департаменту агропромислового розвитку
Полтавської обласної державної адміністрації взяти до відома
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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 – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.

Голова постійної комісії

І. ГРИШКО

Секретар постійної комісії

Ю. ТИМОХА

