
 

КРОЛЕВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА 

Сумської області 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

15.09.2017                                       м. Кролевець 

 

Про звернення до голови та депутатів  

Сумської обласної ради, голови Сумської  

обласної державної адміністрації  

 

 

 Керуючись статтею 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування       

в Україні», районна рада  

 

вирішила: 

 

1. Схвалити звернення депутатів Кролевецької районної ради  до голови 

та депутатів Сумської обласної ради, голови Сумської обласної державної 

адміністрації (додається). 

2. Виконавчому апарату районної ради направити дане звернення голові 

та депутатам Сумської обласної ради, голові Сумської обласної державної 

адміністрації. 

 

 

Голова                                                                                              М.В.Авраменко  
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ЗВЕРНЕННЯ 

до голови та депутатів Сумської обласної ради, голови Сумської обласної 

державної адміністрації  

 

Депутатський корпус Кролевецької районної ради звертається до Вас з 

проханням повернутися до питання створення, функціонування, встановлення 

меж регіонального ландшафтного парку «Сеймський». Провести громадське 

обговорення із залученням широких верств населення. Звернути увагу на думку 

жителів населених пунктів Кролевецького району, які географічно розташовані 

на відповідній території.  

Дане питання розглядалось на сесіях Зазірківської, Камінської, 

Литвиновицької, Мутинської, Божківської, Спаської, Алтинівської, Яровської, 

Локнянської сільських рад. Депутати даних сільських рад одностайно прийняли 

рішення не включати території даних сільських рад до території регіонального 

ландшафтного парку «Сеймський» (рішення додаються). 

9 вересня 2017 року відбулося засідання розширеної районної ради 

Кролевецької організації УТМР, де було прийняте рішення: «Звернутись до 

Сумської обласної ради, до Департаменту екології та охорони природних 

ресурсів Сумської ОДА про те, що члени Кролевецької районної організації 

УТМР проти створення регіонального ландшафтного парку «Сеймський», яке 

порушує Конституційні права громадян України (протокол додається). 

11 вересня 2017 року при голові районної державної адміністрації та голові 

районної ради за участю громадськості Кролевецького району відбулось 

засідання круглого столу щодо земель території Кролевецького району, що 

увійшли до складу регіонального ландшафтного парку «Сеймський», де було 

прийняте рішення в термін до 15.09.2017 повідомити Департамент екології та 

охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації про 

прийняте рішення сільськими радами щодо незгоди із включенням їх територій 

до певних зон регіонального ландшафтного парку «Сеймський» (протокол 

додається). 

 

 

 

 

 

 

 


