
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

 
Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради України щодо 

недопущення прийняття у запропонованій редакції проєктів законів України 
(реєстраційні номери 2448, 2232, 2351, 0870) 

 

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», пунктами 3, 5 частини 2 статті 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад», з метою недопущення можливої ліквідації мисливської галузі, 

 
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Прийняти Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради 

України щодо недопущення прийняття у запропонованій редакції проєктів законів України 
(реєстраційні номери 2448, 2232, 2351, 0870), що додається  
на 1 аркуші.  

 
2. Надіслати Звернення на адресу Верховної Ради України. 

 

 

 

ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ 

 

 

 

http://rakhiv-mr.gov.ua/zvernennya-deputativ-rahivskoji-miskoji-rady-vid-04-12-2017-r-2/
http://rakhiv-mr.gov.ua/zvernennya-deputativ-rahivskoji-miskoji-rady-vid-04-12-2017-r-2/


Звернення 

депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради України щодо 

недопущення прийняття у запропонованій редакції проєктів законів 

України (реєстраційні номери 2448, 2232, 2351, 0870) 

 

Мисливське господарство та полювання є традиційним видом діяльності 

населення та суб’єктів господарювання, які мають багатовікові традиції. 

Полювання є видом активного відпочинку та спорту, яким захоплюється велика 

частина населення України, а галузь мисливського господарства надає робочі 

місця та постійну зайнятість тисячам жителів країни. Продукція мисливського 

господарства завжди користується підвищеним попитом. Одночасно 

мисливське господарство забезпечує діяльність підприємств, що виготовляють 

мисливське озброєння, боєприпаси до нього, амуніцію для полювання та інші 

супутні товари, а також торговельних організацій, що реалізують зазначені 

товари. 

Правильне полювання виховує в людях активну життєву позицію, 

патріотизм, відповідальність і самодисципліну, а також бережливе ставлення до 

рідної природи, формує здоровий спосіб життя. Галузь мисливського 

господарства може і повинна вносити свій вагомий внесок в економіку держави 

та формування морально-етичних принципів відношення суспільства до 

довкілля. 

Відродження мисливського господарства, історично та законодавчо 

визначної сфери суспільного виробництва, покликаної на охорону, 

регулювання чисельності та раціональне використання тваринного світу 

України, нині постає стратегічною потребою для гарантування екологічної 

безпеки держави. 

У Верховній Раді України зареєстровані законопроєкти (реєстраційні 

номери 2448, 2232, 2351, 0870), прийняття яких фактично можуть ліквідувати 

цілі галузі економіки. 

Сотні тисяч громадян будуть позбавлені свого конституційного права на 

використання природних ресурсів, десятки тисяч наших громадян втратять свої 

робочі місця, а державі та навколишньому природному середовищу буде 

нанесено непоправної шкоди.  

В зв’язку з вищевикладеним, просимо недопущення прийняття у 

запропонованій редакції проєктів законів України (реєстраційні номери 2448, 

2232, 2351, 0870), як таких, що не сприятимуть покращенню стану справ у 

веденні мисливського господарства, а навпаки – несуть загрозу можливої 

ліквідації цілої галузі. 

 

 

 

Прийнято на пленарному засіданні 

тридцять першої сесії обласної ради 

сьомого скликання 

2020 року 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про Звернення депутатів  

Полтавської обласної ради до Верховної Ради України щодо  

недопущення прийняття у запропонованій редакції проєктів законів 

України (реєстраційні номери 2448, 2232, 2351, 0870)» 

 

Розробники проєкту рішення: депутати Полтавської обласної ради  

Близнюк І.Ф., Діденко О.Г., Калюжний В.В., Красюк В.Ф., Сазонов О.Ю., 

Хоменко В.П. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: недопущення можливої ліквідації мисливської галузі. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення розроблено за власною ініціативою депутатів 

Полтавської обласної ради Близнюка І.Ф., Діденка О.Г., Калюжного В.В.,  

Красюка В.Ф., Сазонова О.Ю., Хоменка В.П. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття проєкту рішення базується на необхідності врегулювання 

питання щодо відродження мисливського господарства та екологічної безпеки 

держави. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєкт рішення є звернення до Верховної Ради України. 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад».  

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Прийняття і виконання цього рішення не потребує фінансових витрат з 

обласного бюджету. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не потребує погодження заінтересованими органами. 
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7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує проведення громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні процедури, які можуть містити ризики 

вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією.  

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняте рішення дасть можливість ініціювати врегулювання питання 

щодо ліквідації мисливської галузі. 

 

 

 

Депутат Полтавської  

обласної ради І.Ф. Близнюк 

 

 

Депутат Полтавської  

обласної ради О.Г. Діденко 

 

 

Депутат Полтавської  

обласної ради В.В. Калюжний 

 

 

Депутат Полтавської  

обласної ради В.Ф. Красюк 

 

 

Депутат Полтавської  

обласної ради О.Ю. Сазонов 

 

 

Депутат Полтавської  

обласної ради В.П. Хоменко 


