ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії обласної ради з питань
аграрної політики та земельних відносин
22 лютого 2022 року

м. Полтава

№8

Головуючий: Гришко Іван Іванович – голова постійної комісії.
Присутні члени постійної комісії: Капленко Валерій Ілліч – заступник голови
постійної комісії (взяв участь у засідання постійної комісії починаючи з
розгляду другого питання порядку денного), Тимоха Юрій Олександрович –
секретар постійної 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: Руденко Олександр Іванович, Сидоренко
Іван Іванович, Сук Наталія Олександрівна.
Склад постійної комісії -10 осіб. Присутні-7 осіб. Засідання є правомочним.
Запрошені та присутні:
Лемешко
Олександр Миколайович

перший заступник голови Полтавської обласної
ради

Греков
Євген Анатолійович

заступник
голови
Полтавської
державної адміністрації

Таранова
Тетяна Анатоліївна

заступник начальника відділу земельних
відносин та надрокористування виконавчого
апарату обласної ради

Бугрій
Михайло Михайлович

виконувач обов’язки директора Департаменту
економічного розвитку, торгівлі та залучення
інвестицій Полтавської обласної державної
адміністрації

Іващенко
Олександр Григорович

начальник управління з питань комунального
майна та земельних відносин виконавчого
комітету Лубенської міської ради Лубенського
району Полтавської області

обласної
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Слободян
Олександр Олександрович

перший заступник начальника Департаменту
будівництва, містобудування та архітектури
Полтавської обласної державної адміністрації

Павлов
Сергій Леонідович

виконуючий обов’язки начальника Головного
управління
Держпродспоживслужби
в
Полтавській області

Перепелиця
Олег Володимирович

керівник штабу громадських інспекторів з
охорони довкілля при Державній інспекції
Центрального округу

Рогожинський
Юрій Олександрович

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

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 звернення Департаменту будівництва, містобудування та
архітектури Полтавської обласної державної адміністрації щодо надання в
користування на умовах суперфіцію строком на 5 років земельної ділянки
площею
4,1029 га
забудованих
земель,
кадастровий
номер
5320810100:52:047:0017 для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної
культури і спорту (реконструкція комунального закладу Спортивний
комплекс міста Гребінка за адресою: пров. Спортивний, 2, м. Гребінка.
2. Про клопотання Лубенського міського голови щодо встановлення
(зміни) меж міста Лубни Лубенського району Полтавської області.
3. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Зведеного
пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земельних ділянок водного
фонду, витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів
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обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва».

втрат

4. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Зведеного
пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земель державної власності
лісогосподарського призначення, витрати щодо яких підлягають компенсації
за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
і
лісогосподарського
виробництва».
5. Про розгляд проєкту рішення «Про зведений пооб’єктний перелік робіт
з інвентаризації земель запасу лісового фонду, витрати щодо яких підлягають
компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
і
лісогосподарського
виробництва».
6. Про розгляд проєкту рішення «Про зведений пооб’єктний перелік робіт
з інвентаризації земельних ділянок зайнятих полезахисними лісовими
смугами, розташованих на землях сільськогосподарського призначення,
витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів обласного
бюджету,
що
надходять
у
порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва».
7. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Програм
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».
8. Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у
відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо
захисних лісових ділянок по СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВОСКОБІЙНИКИ»
Миргородського району Полтавської області.
9. Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у
відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо
захисних лісових ділянок по ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
«БАТЬКІВЩИНА» Миргородського району Полтавської області.
10. Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів
у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо
захисних
лісових
ділянок
по
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ
ВИРОБНИЧОМУ КООПЕРАТИВУ «БАТЬКІВЩИНА» Полтавського району
Полтавської області.
11. Про стан виконання у 2021 році Програми розвитку та підтримки
аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до
2027 року.
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12. Про стан виконання Програми соціально-економічного розвитку
Полтавської області у 2021 році в сфері аграрного сектору економіки.
13. Про вжиті фітосанітарні заходи по ліквідації регульованих шкідливих
організмів на території Полтавської області за 2016−2020 роки.
14. Про стан створення штабу громадських інспекторів із охорони
довкілля при Міністерстві екології та природних ресурсів.
15. Про вжиті заходи щодо прийняття у власність територіальних громад
полезахисних лісосмуг.
16. Звіт про проведену роботу постійної комісії з питань аграрної
політики та земельних відносин Полтавської обласної ради за період з
27 листопада 2020 року по 31 грудня 2021 року.
17. Різне.
Гришко І.І., голова постійної комісії, поставив на голосування запропонований
порядок денний.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний засідання постійної комісії.
Гришко І.І., голова постійної комісії, запропонував та поставив на голосування
наступний регламент роботи комісії:
– для виступів – до 5 хв.;
– для пропозицій – до 3 хв;
– в обговоренні питань порядку денного в першу чергу слово надається
членам постійної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний засідання постійної комісії.
Гришко І.І., голова постійної комісії, нагадав, що відповідно до Рекомендацій
з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Полтавській
обласній раді, у разі наявності у членів 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.
Розгляд питань порядку денного.
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1. СЛУХАЛИ: Про звернення Департаменту будівництва, містобудування та
архітектури Полтавської обласної державної адміністрації щодо надання в
користування на умовах суперфіцію строком на 5 років земельної ділянки
площею
4,1029 га
забудованих
земель,
кадастровий
номер
5320810100:52:047:0017 для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної
культури і спорту (реконструкція комунального закладу Спортивний
комплекс міста Гребінка за адресою: пров. Спортивний, 2, м. Гребінка).
Слободян О.О., перший заступник начальника Департаменту будівництва,
містобудування та архітектури Полтавської обласної державної адміністрації,
повідомив:
− згідно з рішенням пленарного засідання десятої позачергової сесії
Полтавської обласної ради восьмого скликання від 24.12.2021 № 374
Департамент будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної
державної адміністрації визначений розпорядником коштів (замовником) по
об’єкту будівництва «Реконструкція будівель Комунального закладу
«Спортивний комплекс міста Гребінка» за адресою: пров. Спортивний, 2,
м. Гребінка, Полтавської області;
− для отримання дозволу початку будівництва необхідно щоб земельна
ділянка, на якій розміщений об’єкт знаходилась у користуванні замовника
будівництва;
− запропонував надати Департаменту будівництва, містобудування і
архітектури Полтавської обласної державної адміністрації в користування на
умовах суперфіцію строком на 5 років земельну ділянку площею 4,1029 га,
кадастровий
номер
5320810100:52:047:0017
для
будівництва
та
обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту.
ВИСТУПИЛИ:
Тимоха Ю.О., депутат обласної ради, запитав про терміни будівництва та
запропонував підтримати прохання Департамент будівництва, містобудування
і архітектури Полтавської обласної державної адміністрації.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Погодити надання Департаменту будівництва, містобудування і
архітектури Полтавської обласної державної адміністрації в користування на
умовах суперфіцію строком на 5 років земельної ділянки площею 4,1029 га
забудованих земель, кадастровий номер 5320810100:52:047:0017 для
будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту
(реконструкція «Спортивного комплексу м. Гребінка» за адресою:
пров. Спортивний, 2, м. Гребінка).
2. Виконавчому апарату обласної ради підготувати відповідний проєкт
рішення обласної ради.
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3. Внести на розгляд обласної ради проєкт рішення з цього питання.
2. СЛУХАЛИ: Про клопотання Лубенського міського голови щодо
встановлення (зміни) меж міста Лубни Лубенського району Полтавської
області
Іващенко О.Г., начальник управління з питань комунального майна та
земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради
Лубенського району Полтавської області, повідомив наступне:
− проект землеустрою розроблений Державним підприємством
«Український державний науково-дослідний інститут проектування міст
«Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя»;
− рішенням чотирнадцятої сесії восьмого скликання Лубенської міської
ради Лубенського району від 16 грудня 2021 року погоджено проект
землеустрою, щодо встановлення (зміни) меж міста Лубни Полтавської
області;
− попросив внести на розгляд Полтавської обласної ради рішення щодо
погодження проекту погодження (зміни) меж міста Лубни Полтавської області
загальною площею 3892,4384 га шляхом розширення існуючої межі міста на
площу 494,4418 га.
ВИСТУПИЛИ:
Дядик О.О., депутат обласної ради, запитав за рахунок яких земель
збільшується площа міста Лубни.
Іващенко О.Г., начальник управління з питань комунального майна та
земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради відповів,
що площа міста збільшується за рахунок прилеглої території, яка раніше була
надана, в установленому порядку для розширення міста та території
передбаченої генеральним планом міста Лубни.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Погодити проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста
Лубни Лубенського району Полтавської області, загальною площею
3892,4384 га.
2. Виконавчому апарату обласної ради підготувати відповідний проєкт
рішення обласної ради.
3. Внести на розгляд обласної ради проєкт рішення з цього питання.
3. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Зведеного
пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земельних ділянок водного
фонду, витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів
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обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва».

втрат

Фролов С.О., директор Департаменту агропромислового розвитку
Полтавської обласної державної адміністрації, повідомив про необхідність
прийняття рішень обласної ради відповідно до категорії земель, витрати щодо
яких підлягають компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що
надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва. Повідомив наступне:
− програма ефективного використання земельних ресурсів Полтавщини
на період 2022-2027 років передбачає заходи з фінансування інвентаризації
земель водного та земель лісового фондів, полезахисних лісосмуг та
паспортизації водних об’єктів;
− програмою передбачено співфінансування місцевими радами та іншими
суб’єктами господарювання;
− заявки на участь у виконання заходів програми подали 18 громад
спроможних співфінансувати передбачені роботи;
− звернення громад на загальну суму 1,2 млн грн розглянуто та схвалено
для співфінансування з обласного бюджету відповідною комісією Полтавської
облдержадміністрації, з них заходи з інвентаризації:
земель водного фонду у 8 громадах – 62 ділянки площею 348,33 га на
суму 111,5 тис. грн;
лісосмуг у 8 громадах – 774 ділянки площею 1175 га, на суму
225,7 тис. грн;
земель державної власності лісогосподарського призначення по
2 лісгоспах – 140 ділянок, площею 7392 га, на суму 739,2 тис. грн;
земель запасу лісогосподарського призначення 2 заявки – 44 ділянки
площею 416 га, на суму 133.3 тис. грн.
ВИСТУПИЛИ:
Гришко І.І., голова постійної комісії, зауважив що С. Фролов доповів
зразу по чотирьох питаннях. Звернув увагу на необхідність голосування
окремо по кожному питанню.
Капленко В.І., заступник голови постійної комісії, наголосив на
обов’язку громад самостійно проводити інвентаризацію земель. Повідомив,
що Полтавська обласна державна адміністрація ініціювала співфінансування
заходів Програми ефективного використання земельних ресурсів Полтавщини
на період 2022-2027 років, постійна комісія підтримала зазначену ініціативу на
попередніх засіданнях зважаючи на необхідність чіткого обліку земель усіх
категорій. Запропонував підтримати запропоновані проєкти рішень обласної
ради.
Гришко І.І., голова постійної комісії, повідомив про голосування по
кожному питанню окремо, запропонував підтримати проєкт рішення обласної
ради «Про затвердження Зведеного пооб’єктного переліку робіт з
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інвентаризації земельних ділянок водного фонду, витрати щодо яких
підлягають компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять
у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію директора Департаменту агропромислового розвитку
Полтавської обласної державної адміністрації С. Фролова взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження
Зведеного пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земельних ділянок
водного фонду, витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів
обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва».
4. СЛУХАЛИ: Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Зведеного
пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земель державної власності
лісогосподарського призначення, витрати щодо яких підлягають компенсації
за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
і
лісогосподарського
виробництва».
Гришко І.І., голова постійної комісії, запропонував підтримати проєкт
рішення обласної ради «Про затвердження Зведеного пооб’єктного переліку
робіт з інвентаризації земель державної власності лісогосподарського
призначення, витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів
обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію директора Департаменту агропромислового розвитку
Полтавської обласної державної адміністрації С. Фролова взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження
Зведеного пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земель державної
власності лісогосподарського призначення, витрати щодо яких підлягають
компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
і
лісогосподарського
виробництва».
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5. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Зведеного пооб’єктного
переліку робіт з інвентаризації земель запасу лісового фонду, витрати щодо
яких підлягають компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що
надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва».
Гришко І.І., голова постійної комісії, запропонував підтримати проєкт рішення
обласної ради «Про затвердження Зведеного пооб’єктного переліку робіт з
інвентаризації земель запасу лісового фонду, витрати щодо яких підлягають
компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
і
лісогосподарського
виробництва».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію директора Департаменту агропромислового розвитку
Полтавської обласної державної адміністрації С. Фролова взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про затвердження
Зведеного пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земель запасу лісового
фонду, витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів
обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва».
6. Про розгляд проєкту рішення «Про затвердження Зведеного пооб’єктного
переліку робіт з інвентаризації земельних ділянок, зайнятих полезахисними
лісовими смугами, розташованих на землях сільськогосподарського
призначення, витрати щодо яких підлягають компенсації за рахунок коштів
обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва».
Гришко І.І., голова постійної комісії, запропонував підтримати проєкт рішення
обласної ради «Про затвердження Зведеного пооб’єктного переліку робіт з
інвентаризації земельних ділянок, зайнятих полезахисними лісовими смугами,
розташованих на землях сільськогосподарського призначення, витрати щодо
яких підлягають компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що
надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва».
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію директора Департаменту агропромислового розвитку
Полтавської обласної державної адміністрації С. Фролова взяти до відома.
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2. Підтримати проєкт рішення «Про затвердження Зведеного
пооб’єктного переліку робіт з інвентаризації земельних ділянок, зайнятих
полезахисними
лісовими
смугами,
розташованих
на
землях
сільськогосподарського призначення, витрати щодо яких підлягають
компенсації за рахунок коштів обласного бюджету, що надходять у порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
і
лісогосподарського
виробництва».
7.СЛУХАЛИ: Про розгляд проекту рішення «Про внесення змін до Програми
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».
Фролов С.О., директор Департаменту агропромислового розвитку
Полтавської обласної державної адміністрації, повідомив наступне:
− проблема поводження з побічними відходами тваринного походження є
актуальна в усій державі;
− на сьогодні є гарячі точки в Чернігівській області, з якої тварини
мігрують на територію Полтавської області;
− у 2021 році було 20 випадків по сказу, у 2021 році 2 випадки;
− в минулому році були випадки по лейкозу ВРХ, в цьому році 8 спалахів
пташиного грипу.
Тому є необхідність внести зміни до напрямів і заходів до Програми
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, не
змінюючи загальну суме фінансування програми а саме:
− змістити частину фінансування з місцевих бюджетів, яка не
профінансована у 2021 році на 2023 рік;
− внести уточнені пропозиції Головного управління Держпродслужби у
Полтавській області з державного бюджету;
− змістити фінансування з обласного бюджету по роках;
− необхідно змінити у зв’язку з коригуванням суму на розробку технікоекономічного обгрунтування та корегування проекту будівництва заводу по
переробці побічних відходів тваринництва перенісши його з 2022 року на
2023 рік.
ВИСТУПИЛИ:
Дядик О.О., депутат обласної ради, запитав:
− чи виділялись кошти на програму із часу прийняття 06.07.2021;
− чому з обласного виділяється більше коштів чим з державного
бюджету?
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Фролов С.О., директор Департаменту агропромислового розвитку
Полтавської обласної державної адміністрації, відповів на питання.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію директора Департаменту агропромислового розвитку
Полтавської обласної державної адміністрації С. Фролова взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до
Програми 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».
8. СЛУХАЛИ: Про погодження клопотання щодо приведення існуючого
поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення
особливо захисних лісових ділянок по СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВОСКОБІЙНИКИ» Миргородського району Полтавської області.
Гришко І.І., голова постійної комісії, надав слово депутату обласної ради
Капленку Валерію Іллічу для врегулювання конфлікту інтересів при розгляді
цього питання.
Капленко В.І., депутат обласної ради, повідомив наступне: «Я, депутат
Полтавської обласної ради Капленко Валерій Ілліч. Відповідно до вимог статті
59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повідомляю, що
при розгляді питання «Про погодження клопотання щодо приведення
існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та
виділення
особливо
захисних
лісових
ділянок
по
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВОСКОБІЙНИКИ»
Миргородського
району
Полтавської області» у мене виникає конфлікт інтересів, який я врегульовую
шляхом самостійного публічного оголошення про це під час засідання
постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних
відносин».
Рогожинський Ю.О., начальник відділу лісового і мисливського
господарства Полтавського обласного управління лісового і мисливського
господарства Полтавської обласної державної адміністрації, повідомив:
− клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до
«Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових
ділянок» по ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БАТЬКІВЩИНА»,
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ
ВИРОБНИЧОМУ
КООПЕРАТИВУ
«БАТЬКІВЩИНА», СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ТОВАРИСТВУ З

12
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСКОБІЙНИКИ» розроблені
Державним підприємством «Харківська державна лісовпорядна експедиція»;
− всі три клопотання за поданням Полтавського обласного управління
лісового та мисливського господарства погоджені Полтавською обласною
державною адміністрацією;
− проєктами рішень пропонується погодити поділ лісів вищезазначеним
сільськогосподарським підприємствам.
ВИСТУПИЛИ:
Капленко В.І., заступник голови постійної комісії обласної ради, зазначив,
що є схвалені на попередніх засіданнях два напрями роботи з узаконення
користування лісосмугами, а саме:
− створення комунального підприємства;
− використання
полезахисних
лісосмуг
колективними
сільськогосподарськими підприємствами або їх правонаступниками;
− обов’язок товаровиробника або фермерського господарства, які мають
біля орендованих полів лісосмуги, використовувати їх згідно вимог
законодавства;
Повідомив про вартість проведення лісовпорядкування і землеустрою при
посвідченні прав на лісосмуги.
Дядик О.О., депутат обласної ради, запитав щодо лісосмуг, які
прилягають до полів фермерських господарств та вартості проектних робіт для
посвідчення права користування земельними ділянками на яких розміщені
лісосмуги та лісовпорядкування.
Гришко І. І., голова постійної комісії обласної ради, запропонував
підтримати проекти рішень по цих питаннях і проголосувати кожне питання
окремо.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 6, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію начальника відділу лісового і мисливського господарства
Полтавського обласного управління лісового і мисливського господарства
Полтавської обласної державної адміністрації Ю. Рогожинського взяти до
відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про погодження
клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до
Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових
ділянок,
по
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСКОБІЙНИКИ» Миргородського
району Полтавської області.

13
9. СЛУХАЛИ: Про погодження клопотання щодо приведення існуючого
поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення
особливо захисних лісових ділянок по ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
«БАТЬКІВЩИНА» Миргородського району Полтавської області.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію начальника відділу лісового і мисливського господарства
Полтавського обласного управління лісового і мисливського господарства
Полтавської обласної державної адміністрації Ю. Рогожинського взяти до
відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про погодження
клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до
Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових
ділянок
по
ПРИВАТНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
«БАТЬКІВЩИНА»
Миргородського району Полтавської області.
10. СЛУХАЛИ: Про погодження клопотання щодо приведення існуючого
поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення
особливо захисних лісових ділянок по СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ
ВИРОБНИЧОМУ КООПЕРАТИВУ «БАТЬКІВЩИНА» Полтавського району
Полтавської області.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію начальника відділу лісового і мисливського господарства
Полтавського обласного управління лісового і мисливського господарства
Полтавської обласної державної адміністрації Ю. Рогожинського взяти до
відома.
2. Підтримати проєкт рішення обласної ради «Про погодження
клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до
Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових
ділянок
по
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ
ВИРОБНИЧОМУ
КООПЕРАТИВУ «БАТЬКІВЩИНА» Полтавського району Полтавської
області».
11. СЛУХАЛИ: Про стан виконання у 2021 році Програми розвитку та
підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на
період до 2027 року.
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Фролов С.О., директор Департаменту агропромислового розвитку Полтавської
обласної державної адміністрації, повідомив наступне:
− для фінансування заходів зазначеної програми Полтавською обласною
радою виділено 7545,0 тис. грн, з яких обласною конкурсною комісією
відповідно до звернень суб’єктів господарювання профінансовано переможців
конкурсу в сумі 5108,8 тис. грн;
− проведено 4 засідання конкурсної комісії;
− за напрямком «Розвиток тваринництва» відшкодовано 663,9 тис. грн, за
приріст поголів’я корів відшкодування отримали 19 фізичних осіб та
1 фермерське господарство, за придбане доїльне обладнання отримали
компенсацію 3 фізичних особи і 1 фермерське господарство на суму
63,9 тис. грн;
− за напрямком «Садівництво та ягідництво» компенсацію вартості втрат
на посадку плодово-ягідних насаджень, встановлення системи зрошення та
спорудження шпалер отримали 4 суб’єкти господарювання на суму
365,7 тис. грн;
− за оновлення машино-тракторного парку 7 фермерських господарств
отримали компенсацію в сумі 1175,0 тис. грн;
− здійснено кредитування фермерських господарств, компенсація або
співфінансування придбання сільськогосподарської техніки, технологічного
транспорту, обладнання та устаткування для виробництва та переробки
сільськогосподарської продукції. Реалізація цих напрямків дасть можливість
додатково створити 19 постійних та 40 сезонних робочих місць.
ВИСТУПИЛИ:
Дядик О.О., депутат обласної ради, запитав про поголів’я великої рогатої
худоби.
Капленко В.І., заступник голови постійної комісії обласної ради, зазначив,
що у приватному секторі масово зменшується поголів’я великої рогатої
худоби.
Фролов С.О., директор Департаменту агропромислового розвитку
Полтавської обласної державної адміністрації, відповів на запитання.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію директора Департаменту агропромислового
розвитку Полтавської обласної державної адміністрації С. Фролова взяти до
відома.
12. СЛУХАЛИ: Про стан виконання Програми соціально-економічного
розвитку Полтавської області у 2021 році в сфері аграрного сектору
економіки.
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Фролов С.О., директор Департаменту агропромислового розвитку Полтавської
обласної державної адміністрації, повідомив:
− за 2021 рік індекс обсягу сільськогосподарського виробництва
порівнюючи з 2020 роком склав 106,1 %, в тому числі в
сільгосппідприємствах-108,5 %, в господарствах населення - 100,8 %;
− за обсягом виробництва валової продукції Полтавська область займає
4 місце;
− в області обробляється 2,2 млн га сільськогосподарських угідь, з них
1,8 млн га ріллі. Сільськогосподарськими підприємствами засівається
1,3 млн га, господарствами населення – 418 тис. га;
− аграріями області намолочено зернових культур 5,7 млн тон зерна при
середній урожайності 58,8 ц/га;
− за валовим збором основних сільськогосподарських культур область
посідає 2 місце по Україні;
− Полтавщина має одну з найбільших племінних баз в Україні, 70
сільськогосподарських підприємств мають статус суб’єкта племінної справи у
тваринництві;
− протягом 2021 року в області впроваджено 43 інвестиційних проекти на
суму 2,3 млрд грн, створено 195 робочих місць.
ВИСТУПИЛИ:
Капленко В.І., заступник голови постійної комісії, запитав про кількість
створених у 2021 році робочих місць в сільській місцевості.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію директора Департаменту агропромислового
розвитку Полтавської обласної державної адміністрації Фролова С.О. взяти до
відома.
13. СЛУХАЛИ: Про вжиті фітосанітарні заходи по ліквідації регульованих
шкідливих організмів на території Полтавської області за 2016 − 2020 роки.
Павлов С.Л., виконуючий обов’язки начальника Головного управління
Держпродспоживслужби в Полтавській області, повідомив наступне:
− Головним управлінням Держспоживслужби у Полтавській області
протягом року проведено роз’яснювальну роботу з територіальними
громадами Службою автомобільних доріг у Полтавській області та ДП
«Агенство місцевих доріг у Полтавській області» щодо покращення
фітосанітарного стану територій;
− в області діють обласна, 11 районних та 4 міські програми боротьби з
регульованими шкідниками;
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− на фінансування заходів відповідної програми в 2021 році для органів
місцевого самоврядування з обласного бюджету виділено 319,4 тис грн;
− державними фітосанітарними інспекторами в Полтавській області
проведено обстеження посівів сільськогосподарських культур на виявлення
регульованих шкідливих організмів на площі понад 29,5 тис. га;
− за невиконання заходів щодо боротьби з амброзією полинолистою
суб’єктами господарювання складено 1 припис, 6 розпоряджень.
ВИСТУПИЛИ:
Капленко В.І., заступник голови постійної комісії, запитав про
відповідальних органів чи суб’єктів господарювання щодо знищення амброзії
у селах та по дорозі Полтава – Кременчук;
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію виконуючого обов’язки начальника Головного
управління Держпродспоживслужби в Полтавській області С. Павлова взяти
до відома.
14. СЛУХАЛИ: Про стан створення штабу громадських інспекторів із
охорони довкілля при Міністерстві екології та природних ресурсів.
Перепелиця О.В., керівник штабу громадських інспекторів з охорони довкілля
при Державній інспекції Центрального округу, повідомив:
− завдання громадських інспекторів, повноваження та порядок дій і
взаємодії з природоохоронними та правоохоронними службами;
− порядок навчання громадських інспекторів;
− про виконану роботу протягом 2021 року.
ВИСТУПИЛИ:
Капленко В.І., заступник голови постійної комісії, запитав про строки
початку будівництва заводу з переробки відходів.
Греков Є.А., заступник голови Полтавської обласної державної
адміністрації, запитав про випадки передачі матеріалів, що містять ознаки
правопорушень, до суду.
Перепелиця О. В. відповів на запитання.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію керівника штабу громадських інспекторів з охорони
довкілля при Державній інспекції Центрального округу О. Перепелиці взяти
до відома.
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15. СЛУХАЛИ: Про вжиті заходи щодо прийняття у власність територіальних
громад полезахисних лісосмуг.
Таранова Т.А., заступник начальника відділу з питань земельних відносин та
надрокористування виконавчого апарату Полтавської обласної ради,
повідомила:
– відповідно до рекомендацій постійної комісії від 02.06.2021 Полтавська
обласна асоціація органів місцевого самоврядування провела нараду
(навчання) для представників територіальних громад, на якій представниками
Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства,
експертами із земельних питань детально роз’яснено алгоритм розробки
документації із землеустрою та порядок утримання полезахисних лісових
смуг, Сергіївський сільський голова ознайомив з власним практичним
досвідом з цього питання;
– виконавчим апаратом обласної ради підготовлено та направлено
територіальним громадам примірний порядок дій при формуванні (відведенні)
та прийнятті на баланс органів місцевого самоврядування відповідних
земельних ділянок;
– є позитивна динаміка в роботі територіальних громад;
– чотири місцеві ради (Пришибська та Терешківська сільські, Заводська і
Зіньківська міські) прийняті сесійні рішення про розподіл земель бувшої
колективної власності;
– 21 місцева рада прийняла рішення про надання дозволів на розробку
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних
ділянок;
– 5 сільських радах (Пришибська, Пирятинська, Сергіївська та
Опішнянська, Новоселівська) створили комунальні підприємства;
– трьома сільськими радами надані дозволи на розробку документації із
землеустрою сільськогосподарським товариствам (СТОВ «Воскобійники»,
ТОВ «Федунка», ТОВ «Маяк»).
– Новоселівська сільська рада провела інвентаризацію 8 земельних
ділянок та посвідчила речове право комунальної власності;
– в Пришибській сільській раді на 2/3 території розроблена технічна
документація із землеустрою;
– Щербанівською сільською радою прийнято рішення про розпорядження
землями бувшої колективної власності без вжиття конкретних заходів;
– в цілому протягом другого півріччя 2021 року проводилась робота у
23 місцевих радах. У решті 33 місцевих рад це питання вивчається та
проводиться роз’яснювальна робота.
ВИСТУПИЛИ:
Капленко В.І., заступник голови постійної комісії, зазначив, що до роботи
щодо прийняття у власність територіальних громад полезахисних лісосмуг
необхідно підключати правоохоронні органи.
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Греков Є.А., заступник голови Полтавської обласної державної
адміністрації, запропонував Капленку В.І. при заслуховуванні звіту про
роботу Прокуратури області задати це питання прокурору та звернув увагу на
необхідності продовження відповідної роботи, передавши її організацію
Департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації.
Дядик О.О. відмітив, що місцеві ради порівнюючи з першим півріччям
минулого року активізували свою роботу і динаміка розвитку наявна.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ:
− інформацію заступника начальника відділу з питань земельних відносин
та надрокористування виконавчого апарату Полтавської обласної ради
Т. Таранової взяти до відома.
− рекомендувати сільським, селищним, міським радам продовжити
роботу з прийняття у власність територіальних громад полезахисних лісових
смуг та реєстрації прав на земельні ділянки.
16. СЛУХАЛИ: Звіт про проведену роботу постійної комісії з питань аграрної
політики та земельних відносин Полтавської обласної ради за період з 27
листопада по 31 грудня 2021 року.
Гришко І.І., голова постійної комісії, проінформував про роботу постійної
комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин за
період з 27 листопада 2020 року по 31 грудня 2021 року.
ВИСТУПИЛИ:
Капленко В.І., заступник голови постійної комісії, зазначив, що комісія
працює, про що свідчить розгляд питань про лісосмуги, водні об’єкти та
гідроспоруди, інше.
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію голови постійної комісії з питань аграрної політики
та земельних відносин Полтавської обласної ради І. Гришка взяти до відома.

Голова постійної комісії

Іван ГРИШКО

Секретар постійної комісії

Юрій ТИМОХА

