
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 02 червня 2021 року з питання № 1 порядку денного
«Про стан передачі на баланс органів місцевого самоврядування Полтавської

області, зберігання та використання полезахисних лісових смуг»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Виконавчому апарату обласної ради:
- узагальнити та доопрацювати із врахуванням пропозицій примірний

порядок дій при формуванні та передачі на баланс органів місцевого
самоврядування Полтавської області, зберігання та використання
полезахисних лісових смуг та надіслати для користування місцевим
громадам;

- спільно з АСОЦІАЦІЄЮ «ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» організувати навчання
посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних, міських рад за
участю представників відповідних органів виконавчої влади,
правоохоронних органів.

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 02 червня 2021 року з питання № 2 порядку денного
«Про попередній розгляд матеріалів до проєкту рішення про внесення змін до

Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за
пріоритетними напрямками на період до 2027 року»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати внесення змін до Програми розвитку та підтримки

аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період
до 2027 року.

3. Полтавській обласній державній адміністрації внести на розгляд
обласної ради відповідний проєкт рішення у встановленому порядку.

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 02 червня 2021 року з питання № 3 порядку денного
«Про передачу в постійне користування земельних ділянок ПОЛТАВСЬКІЙ

ОБЛАСНІЙ БАЗІ СПЕЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ПОСТАЧАННЯ»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Підтримати передачу в постійне користування земельних ділянок
ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ БАЗІ СПЕЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО
ПОСТАЧАННЯ.

2. Виконавчому апарату обласної ради підготувати відповідний проєкт
рішення.

3. Внести на розгляд обласної ради проєкт рішення з цього питання.

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 02 червня 2021 року з питання № 4 порядку денного
«Про попередній розгляд проєкту рішення «Про затвердження переліку

підприємств, що надають соціально важливі послуги населенню області» (в
частині ТОВ «Лубенське племпідприємство», ТОВ «Полтаваплемсервіс»)

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати віднесення ТОВ «Лубенське племпідприємство», ТОВ

«Полтаваплемсервіс» до переліку підприємств, що надають суспільно-
важливі соціальні послуги населенню області.

3. Включити громадську організацію «Всеукраїнський конгрес
Ефективного самоврядування» до переліку підприємств, що надають
суспільно-важливі соціальні послуги населенню області.

4. Управлінню майном обласної ради підготувати доопрацьований
проєкт рішення обласної ради.

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 02 червня 2021 року з питання № 5 порядку денного
«Про попередній розгляд матеріалів до 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»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

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.

3. Полтавській обласній державній адміністрації внести відповідний
проєкт рішення на розгляд обласної ради у встановленому порядку.

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 02 червня 2021 року з питання № 7 порядку денного
«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»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Погодити 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.

3. Полтавській обласній державній адміністрації внести відповідний
проєкт рішення на розгляд обласної ради у встановленому порядку

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 02 червня 2021 року з питання № 8 порядку денного
«Про розгляд проєкту рішення Про призупинення права користування
частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ

«ПОЛТАВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати проєкт рішення «Про призупинення права користування

частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
«ПОЛТАВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО».

Голова комісії І. ГРИШКО


