Про внесення змін до рішення вісімнадцятої сесії Полтавської обласної ради
третього скликання «Про організацію регіонального ландшафтного парку
"Кременчуцькі плавні" та затвердження проекту його створення»
від 12 липня 2001 року

Керуючись нормами частини 3 статті 83, статті 93, статей 101, 102, 104 - 108
Цивільного кодексу України, статей 5, 11, 12, 23, частин третьої, п’ятої статті 53
Закону України «Про природно-заповідний фонд України», підпункту а) статті 20-4
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», пунктів 20,
24 частини першої статті 43, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», для приведення організаційно-правової форми за КОПФГ регіонального
ландшафтного парку "Кременчуцькі плавні" у відповідність до вимог чинного
законодавства, враховуючи рекомендації постійної комісії Полтавської обласної ради
з питань екології та раціонального природокористування «Про регіональний
ландшафтний парк "Кременчуцькі плавні"» від 22.11.2016, на виконання рішення
вісімнадцятої сесії Полтавської обласної ради третього скликання «Про організацію
регіонального ландшафтного парку "Кременчуцькі плавні" та затвердження проекту
його створення» від 12 липня 2001 року, приведення його змісту у відповідність до
вимог чинного законодавства України, реалізації завдань регіонального
ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні» та здійснення адміністративного
управління і обліку юридичною особою "Регіональний ландшафтний парк
«Кременчуцькі плавні»,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести такі зміни до рішення вісімнадцятої сесії Полтавської обласної ради
третього скликання «Про організацію регіонального ландшафтного парку
"Кременчуцькі
плавні"
та
затвердження
проекту
його
створення»
від 12 липня 2001 року (далі – рішення):
1.1. Доповнити пункт перший рішення абзацом:
"На підставі статті 23, частини третьої статті 53 Закону України "Про природнозаповідний фонд України", засновником регіонального ландшафтного парку
"Кременчуцькі плавні" є Полтавська обласна рада".
1.2. Доповнити рішення пунктами 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. такого змісту:
"3.1. Рекомендувати Кременчуцькій районній державній адміністрації:
а) вийти із складу засновників регіонального ландшафтного парку „Кременчуцькі
плавні”;

б) після виходу із складу засновників регіонального ландшафтного парку
"Кременчуцькі
плавні"
Кременчуцької
районної
державної
адміністрації
реорганізувати юридичну особу "Регіональний ландшафтний парк "Кременчуцькі
плавні" (Ідентифікаційний код 26089687) шляхом перетворення з організаційноправової форми за КОПФГ "425. Державна організація (установа, заклад) на
організаційно-правову форму за КОПФГ "430. Комунальна організація (установа,
заклад), з переданням усього майна, усіх прав та обов'язків попередньої юридичної
особи.
3.2. Полтавській обласній раді після закінчення строку заявлення кредиторами
своїх вимог до юридичної особи "Регіональний ландшафтний парк "Кременчуцькі
плавні", що перетворюється (частина п’ята статті 105 Цивільного кодексу України),
утворити комунальну організацію (установу, заклад) шляхом перетворення з
організаційно-правової форми за КОПФГ "425. Державна організація (установа,
заклад) на організаційно-правову форму за КОПФГ "430. Комунальна організація
(установа, заклад).
3.3. Встановити, що:
а) Кременчуцька районна рада Полтавської області здійснює адміністративне
управління юридичною особою "Регіональний ландшафтний парк "Кременчуцькі
плавні", є стороною трудового контракту з керівником регіонального ландшафтного
парку "Кременчуцькі плавні", визначає місцерозташування юридичної особи
„Регіональний ландшафтний парк „Кременчуцькі плавні” і надає службове
приміщення для офісу і ведення діяльності;
б) утримання юридичної особи "Регіональний ландшафтний парк "Кременчуцькі
плавні" здійснюється за рахунок видатків з Кременчуцького районного бюджету та з
інших джерел, які не заборонені законодавством України;
в) фінансування заходів щодо регіонального ландшафтного парку
"Кременчуцькі плавні" здійснюється із джерел, які встановлені законодавством.
3.4. Рекомендувати Полтавській обласній державній адміністрації привести у
відповідність до цього рішення Положення про регіональний ландшафтний парк
"Кременчуцькі плавні".
3.5. Спеціально уповноваженим органом державного управління територією
регіонального ландшафтного парку "Кременчуцькі плавні" є Полтавська обласна
державна адміністрація, яка може делегувати ці повноваження відповідному
структурному підрозділу облдержадміністрації".
2. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент екології та
природних ресурсів облдержадміністрації, контроль – на постійну комісію обласної
ради з питань екології та раціонального природокористування.
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Пояснювальна записка
до проекту ріщення Полтавської обласної ради „Про внесення змін до рішення
вісімнадцятої сесії Полтавської обласної ради третього скликання „Про
організацію регіонального ландшафтного парку „Кременчуцькі плавні”
та затвердження проекту його створення” від 12 липня 2001 року”
1. Обгрунтування необхідності прийняття рішення
Проект рішення розроблений для організації виконання рішення
вісімнадцятої сесії Полтавської обласної ради третього скликання „Про
організацію регіонального ландшафтного парку „Кременчуцькі плавні” та
затвердження проекту його створення від 12 липня 2001 року” (далі – рішення
від 12 липня 2001 року), приведення змісту рішення від 12 липня 2001 року у
відповідність до вимог чинного законодавства України, реалізації завдань
регіонального ландшафтного парку „Кременчуцькі плавні”, здійснення
ефективного управління і обліку юридичною особою „Регіональний
ландшафтний парк „Кременчуцькі плавні” та додержання правових основ
організації, охорони, ефективного використання природно-заповідного фонду
Кременчуцького району Полтавської області, відтворення його природних
комплексів та об’єктів.
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою прийняття рішення є організація виконання рішення від 12 липня
2001 року, приведення його змісту у відповідність до вимог чинного
законодавства України, реалізації завдань регіонального ландшафтного парку
„Кременчуцькі плавні”, здійснення ефективного управління і обліку
юридичною особою „Регіональний ландшафтний парк „Кременчуцькі плавні”
та додержання правових основ організації, охорони, ефективного використання
природно-заповідного фонду Кременчуцького району Полтавської області,
відтворення його природних комплексів та об’єктів.
Мета досягається шляхом визначення прямого органу адміністративного
управління регіональним ландшафтним парком „Кременчуцькі плавні”,
уточнення органу державного управління регіональним ландшафтним парком
„Кременчуцькі плавні” та встановлення джерел адміністративного
фінансування утримання юридичної особи „Регіональний ландшафтний парк
„Кременчуцькі плавні”.
3. Правові аспекти
Повноваження Полтавської обласної ради для прийняття цього рішення
встановлені нормами:
пунктів 20, 24 частини першої статті 43, статті 59 Закону України „Про
місцеве самоврядування”;
частини 3 статті 83, статті 93, статтей 101, 102, 104 - 108 Цивільного
кодексу України;
статтей 5, 11, 12, частин третьої, п’ятої статті 53 Закону України „Про
природно-заповідний фонд України”;

пункту а) статті 20-4 Закону України „Про охорону навколишнього
природного середовища”.
Прийняття і виконання цього рішення:
передбачає внесення змін до чинного рішення вісімнадцятої сесії
Полтавської обласної ради третього скликання „Про організацію регіонального
ландшафтного парку „Кременчуцькі плавні” та затвердження проекту його
створення” від 12 липня 2001 року”;
не потребує визнання чинних рішень обласної ради такими, що втратили
чинність і не потребує розроблення нових рішень.
4. Фінансово-економічне обгрунтування
Прийняття і виконання цього рішення не потребує фінансових витрат з
обласного бюджету.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект рішення письмово погоджений заінтересованими органами.
6. Регіональний аспект
Рішення забезпечить додержання правових основ організації, охорони,
ефективного використання природно-заповідного фонду Кременчуцького
району Полтавської області, відтворення його природних комплексів та
об’єктів та ефективне управління юридичною особою „Регіональний
ландшафтний парк „Кременчуцькі плавні”.
7. Громадське обговорення
Проект рішення не потребує проведення громадського обговорення.
8. Прогноз результатів
Виконання цього рішення забезпечить виконання рішення від 12 липня
2001 року, приведення змісту рішення від 12 липня 2001 року у відповідність
до вимог чинного законодавства України, реалізацію завдань регіонального
ландшафтного парку „Кременчуцькі плавні”, здійснення управління і обліку
юридичною особою „Регіональний ландшафтний парк „Кременчуцькі плавні”
та додержання правових основ організації, охорони, ефективного використання
природно-заповідного фонду Кременчуцького району Полтавської області,
відтворення його природних комплексів та об’єктів.
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