Про внесення змін до рішення другої сесії Полтавської обласної ради народних
депутатів двадцять другого скликання «Про затвердження додаткового переліку
заповідних територій та об’єктів області» від 27 жовтня 1994 року

Керуючись нормами частини 3 статті 83, статті 93, статей 101, 102 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», розділу ІІ «Прикінцеві та
перехідні
положення»
Закону
України
від
6.09.2012
№ 5245-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розмежування земель державної та комунальної власності», Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань», пунктів 20, 24 частини першої статті 43, статті 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення другої сесії Полтавської
обласної ради народних депутатів двадцять другого скликання «Про затвердження
додаткового переліку заповідних територій та об’єктів області» від 27 жовтня 1994
року, приведення його змісту у відповідність до вимог чинного законодавства
України, реалізації завдань регіонального ландшафтного парку «Диканський» (далі –
РЛП «Диканський») та здійснення адміністративного управління і обліку юридичною
особою «Регіональний ландшафтний парк «Диканський» (Ідентифікаційний код
25760120) (далі – юридична особа РЛП «Диканський»),
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести такі зміни до рішення другої сесії Полтавської обласної ради народних
депутатів двадцять другого скликання «Про затвердження додаткового переліку
заповідних територій та об’єктів області» від 27 жовтня 1994 року (далі – Рішення):
1.1. Доповнити пункт перший Рішення пунктами 1.1., 1.2., 1.3. такого змісту:
"1.1. Полтавській обласній раді:
а) увійти до складу засновників РЛП «Диканський».".
б) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань зареєструвати вступ до складу засновників РЛП
«Диканський».
1.2. Рекомендувати Диканській районній раді:
а) вийти із складу засновників РЛП «Диканський»;
б) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань зареєструвати вихід із складу засновників РЛП
«Диканський».
1.3. Встановити, що:
а) Полтавська обласна рада Полтавської області здійснює адміністративне
управління юридичною особою "РЛП «Диканський», є стороною трудового контракту

з директором РЛП «Диканський», визначає місцерозташування юридичної особи
"РЛП «Диканський» і надає службове приміщення для офісу і ведення діяльності;
б) утримання юридичної особи "РЛП «Диканський» здійснюється із джерел та в
порядку, які встановлені законодавством України;
в) фінансування заходів щодо РЛП «Диканський» здійснюється із джерел та в
порядку, які встановлені законодавством України;
г) спеціально уповноваженим органом державного управління територією РЛП
«Диканський» є Полтавська обласна державна адміністрація, яка може делегувати ці
повноваження відповідному структурному підрозділу облдержадміністрації.".
2. Полтавській обласній раді, РЛП «Диканський», Полтавській обласній
державній адміністрації привести у відповідність до цього рішення Положення про
РЛП «Диканський».
3. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент екології та
природних ресурсів облдержадміністрації, контроль – на постійну комісію обласної
ради з питань екології та раціонального природокористування.
ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О. Ю. БІЛЕНЬКИЙ

Проект рішення підготовлено Департаментом екології та природних ресурсів Полтавської
обласної державної адміністрації
Директор Департаменту

І. А. Піддубний

ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник голови
Полтавської обласної ради

Є. М. Холод

Заступник голови
Полтавської обласної ради

А. М. Ханко

Голова постійної комісії
Полтавської обласної ради з
питань екології та
раціонального
природокористування

І. Г. Горжій

Заступник керівника апаратукеруючий справами
виконавчого апарату
Полтавської обласної ради

О. Г. Черкас

Заступник керуючого
справами – начальник
відділу
організаційного
забезпечення
діяльності ради
виконавчого апарату
Полтавської обласної ради

В.І. Глушко

Начальник загального
відділу виконавчого
апарату Полтавської
обласної ради

О.В. Левакіна

Начальник відділу з
юридичного забезпечення
та кадрової роботи
виконавчого апарату
Полтавської обласної ради

Виконавець:

50-15-56

Заступник голови
Полтавської обласної
державної адміністрації

Р. І. Товстий

Заступник голови-керівник
апарату Полтавської
обласної державної
адміністрації

М. І. Білокінь

Начальник юридичного
відділу Полтавської
обласної державної
адміністрації

Т.В. Караваєва

Пояснювальна записка
до проекту ріщення Полтавської обласної ради
„Про внесення змін до рішення другої сесії Полтавської обласної ради
народних депутатів двадцять другого скликання «Про затвердження
додаткового переліку заповідних територій та об’єктів області» від 27 жовтня
1994 року»
1. Обгрунтування необхідності прийняття рішення
Проект рішення розроблений для організації виконання рішення другої
сесії Полтавської обласної ради народних депутатів двадцять другого
скликання «Про затвердження додаткового переліку заповідних територій та
об’єктів області» від 27 жовтня 1994 року, приведення його змісту у
відповідність до вимог чинного законодавства України, реалізації завдань
регіонального ландшафтного парку «Диканський» (далі – РЛП «Диканський»)
та здійснення адміністративного управління і обліку юридичною особою
«Регіональний ландшафтний парк «Диканський» (Ідентифікаційний код
25760120) (далі – юридична особа РЛП «Диканський»).
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою прийняття рішення є організація виконання рішення рішення
другої сесії Полтавської обласної ради народних депутатів двадцять другого
скликання «Про затвердження додаткового переліку заповідних територій та
об’єктів області» від 27 жовтня 1994 року, приведення його змісту у
відповідність до вимог чинного законодавства України, реалізації завдань
регіонального ландшафтного парку «Диканський» (далі – РЛП «Диканський»)
та здійснення адміністративного управління і обліку юридичною особою
«Регіональний ландшафтний парк «Диканський» (Ідентифікаційний код
25760120) (далі – юридична особа РЛП «Диканський»).
Мета досягається шляхом визначення прямого органу адміністративного
управління регіональним ландшафтним парком „Диканський”, уточнення
органу державного управління регіональним ландшафтним парком
„Диканський” та встановлення джерел адміністративного фінансування
утримання юридичної особи „Регіональний ландшафтний парк „Диканський".
3. Правові аспекти
Повноваження Полтавської обласної ради для прийняття цього ріщення
встановлені нормами:
- частини 3 статті 83, статті 93, статей 101, 102 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»;
- розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від
6.09.2012
№ 5245-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розмежування земель державної та комунальної власності»;

- Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань»;
- пунктів 20, 24 частини першої статті 43, статті 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні».
Прийняття і виконання цього рішення:
- передбачає внесення змін до чинного рішення другої сесії Полтавської
обласної ради народних депутатів двадцять другого скликання «Про
затвердження додаткового переліку заповідних територій та об’єктів області»
від 27 жовтня 1994 року та до Додатку № 1 до рішення обласної Ради народних
депутатів від 27 жовтня 1994 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 Диканського району
Полтавської області, відтворення його природних комплексів та об'єктів та
ефективне управління юридичною особою "Регіональний ландшафтний парк
"Диканський".
7. Громадське обговорення
Проект рішення не потребує проведення громадського обговорення.
8. Прогноз результатів
Виконання цього рішення забезпечить виконання рішення другої сесії
Полтавської обласної ради народних депутатів двадцять другого скликання
«Про затвердження додаткового переліку заповідних територій та об’єктів
області» від 27 жовтня 1994 року згідно з вимогами чинного законодавства
України, реалізацію завдань регіонального ландшафтного парку „Диканський”,
здійснення управління і обліку юридичною особою „Регіональний
ландшафтний парк „Диканський” та додержання правових основ організації,
охорони, ефективного використання природно-заповідного фонду Диканського
району Полтавської області, відтворення його природних комплексів та
об'єктів.
Директор Департаменту екології та
природних ресурсів Полтавської
обласної державної адміністрації

І. А. Піддубний

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань
https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
Детальна інформація про юридичну особу
Повне найменування юридичної особи та
скорочене у разі його наявності

РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛАНДШАФТНИЙ
ПАРК "ДИКАНСЬКИЙ"
(РЛП "ДИКАНСЬКИЙ")

Повне та скорочене найменування юридичної
особи англійською мовою у разі їх наявності

DYKANKA REGIONAL
LANDSKAPE PARK

Організаційно-правова форма

КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ
(УСТАНОВА, ЗАКЛАД)

Назва юридичної особи

РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛАНДШАФТНИЙ
ПАРК "ДИКАНСЬКИЙ"

Ідентифікаційний код юридичної особи

25760120

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади,
до сфери управління якого належить державне
підприємство або частка держави у статутному
капіталі юридичної особи, якщо ця частка
становить не менше 25 відсотків

Місцезнаходження юридичної особи

38500, Полтавська обл., Диканський
район, селище міського типу
Диканька, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ,
будинок 1

Перелік засновників (учасників) юридичної особи,
у тому числі частки кожного із засновників
(учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник – фізична особа; найменування,
місцезнаходження та ідентифікаційний код
юридичної особи, якщо засновник – юридична
особа

ДИКАНСЬКА РАЙОННА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника: 22529540
Адреса засновника: 38500,
Полтавська обл., Диканський район,
селище міського типу Диканька,
ВУЛ.НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 66
Розмір внеску до статутного фонду
(грн.): 0.00

Дані про розмір статутного капіталу (статутного
або складеного капіталу) та про дату закінчення
його формування

Розмір (грн.): 0.00

Види діяльності

Код КВЕД 93.29 Організування
інших видів відпочинку та розваг
(основний)

Відомості про органи управління юридичної особи

ДИРЕКТОР

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання
(призначення) осіб, які обираються
(призначаються) до органу управління юридичної
особи, уповноважених представляти юридичну
особу у правовідносинах з третіми особами, або
осіб, які мають право вчиняти дії від імені
юридичної особи без довіреності, у тому числі
підписувати договори та дані про наявність
обмежень щодо представництва від імені
юридичної особи

ЧЕРКАСЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА керівник з 19.09.2013;
ЧЕРКАСЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА підписант з 19.09.2013

Дата та номер запису в Єдиному державному
реєстрі про проведення державної реєстрації
юридичної особи – у разі, коли державна
реєстрація юридичної особи була проведена після
набрання чинності Законом України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в
Єдиному державному реєстрі про включення до
Єдиного державного реєстру відомостей про
юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація
юридичної особи була проведена до набрання
чинності Законом України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців"
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в
Єдиному державному реєстрі про проведення
державної реєстрації юридичної особи, яка
утворена в результаті перетворення
Назва установчого документа
Дані про наявність відмітки про те, що юридична
особа створюється та діє на підставі модельного
статуту
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
Дані про перебування юридичної особи в процесі
провадження у справі про банкрутство, санації
Дані про перебування юридичної особи в процесі
припинення
Відомості про строк, визначений засновниками
(учасниками) юридичної особи, судом або
органом, що прийняв рішення про припинення
юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх
вимог

Дата державної реєстрації:
03.09.1999
Дата запису: 22.04.2005
Номер запису: 1 563 120 0000 000093

Дата та номер запису про державну реєстрацію
припинення юридичної особи, підстава для його
внесення
Дата та номер запису про відміну державної
реєстрації припинення юридичної особи, підстава
для його внесення
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких
є зареєстрована юридична особа
Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне
найменування та місцезнаходження юридичних
осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди
Місцезнаходження реєстраційної справи

Диканська районна державна
адміністрація Полтавської області
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
Ідентифікаційний код органу:
21680000;
Дата взяття на облік: 22.09.1999

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку,
назва та ідентифікаційні коди органів статистики,
Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких
юридична особа перебуває на обліку:

ПОЛТАВСЬКА ОБ'ЄДНАНА
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА
IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО
УПРАВЛIННЯ ДФС У
ПОЛТАВСЬКIЙ ОБЛАСТI
(ДИКАНСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ):
Ідентифікаційний код органу:
39756650;
Відомості про відомчий реєстр: (дані
про взяття на облік як платника
податків);
Дата взяття на облік: 23.09.1999;
Номер взяття на облік: 8065
ПОЛТАВСЬКА ОБ'ЄДНАНА
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА
IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО
УПРАВЛIННЯ ДФС У
ПОЛТАВСЬКIЙ ОБЛАСТI
(ДИКАНСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ):
Ідентифікаційний код органу:
39756650;
Відомості про відомчий реєстр: (дані
про взяття на облік як платника
єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 21.09.2000;
Номер взяття на облік: 1605010070

Дані органів статистики про основний вид

Код КВЕД 93.29 Організування

економічної діяльності юридичної особи,
визначений на підставі даних державних
статистичних спостережень відповідно до
статистичної методології за підсумками діяльності
за рік

Дані про реєстраційний номер платника єдиного
внеску, клас професійного ризику виробництва
платника єдиного внеску за основним видом його
економічної діяльності

інших видів відпочинку та розваг

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску:
1605010070;
Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності: 9

Термін, до якого юридична особа перебуває на
обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої
реєстрації, у разі зміни місцезнаходження
юридичної особи
Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи (для незавершених виконавчих
проваджень)
Інформація про здійснення зв'язку з юридичною
особою

Телефон 1: 0660564248
Телефон 2: 0535191750
Факс: 0535191750

Технічна підтримка
Call-центр: 0-800-508-584
E-mail: reestry@nais.gov.ua
Служба підтримки платежів UAPAY.UA
Тел: 0 800 21 44 64
E-mail: pay@uapay.ua
Розробник
Державне підприємство "Інформаційно-ресурсний центр" http://irc.gov.ua
Служба підтримки платежів PORTMONE.COM
Тел: 044-200-09-02
E-mail: support@portmone.com
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