
  

 ЗАТВЕРДЖУЮ  

В.о. начальника 

Головного управління  

Держгеокадастру  

у Херсонській області 

_____________ І. ГАЛИЦЬКИЙ 

«____» ___________ 2018 р. 

 
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА РЕГЛАМЕНТУ 

розширеного засідання колегії  

Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області   

27 вересня 2018 року о 10.00  

 

Місце проведення: Головне управління Держгеокадастру у Херсонській 

області (вул. Університетська, 136-а, м. Херсон) 

 

 

1. Про стан підготовки та проведення земельних торгів на території області за            

8 місяців 2018 року. 

Доповідає –  Лебедєва Д.В.,  

начальник відділу ринку та оцінки земель 

 

2. Про стан виконання доручення Держгеокадастру від 11.07.2018 № 22-28-0.19-

7632/2-18 стосовно здійснення представництва інтересів держави в адміністративних та 

господарських судах з метою усунення порушень вимог земельного законодавства, та про 

виконання наказу Держгеокадастру від 27.07.2018 №109 щодо здійснення контролю за 

справлянням надходжень до бюджету коштів за кодами бюджетної класифікації 

21081100, 21110000, 24062200. 

Доповідає –  Щербина О.В.,  

в.о. начальника Юридичного управління 

 

3. Про стан виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018   

№ 60-р щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної 

власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад. 
 

Доповідають:  Момот Г.І.,  

начальник відділу землеустрою та охорони земель 

Управління землеустрою та охорони земель 

Потапкіна Н.І., 

начальник Управління державного земельного 

кадастру 

 

4. Про стан надання адміністративних послуг у сфері Державного земельного 

кадастру. 

Доповідає –  Потапкіна Н.І., 

начальник Управління державного земельного 

кадастру 
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5. Про стан виконання робіт з дообстеження наявності та фізичного стану 

пунктів Державної геодезичної мережі України 1–3 класу та результатів здійснення 

вибіркової перевірки якості обстеження пунктів Державної геодезичної мережі України 

1–3 класу.  

Доповідає –  Клімченко Н.О., 

начальник відділу державного геодезичного 

нагляду 

 

6. Про координацію роботи державних підприємств, що належать до сфери 

управління Держгеокадастру та стан оформлення прав на об’єкти нерухомого майна. 

 

Доповідає –   Петлінська Т.А., 

начальник Фінансового управління 

 

7. Про стан забезпечення земельними ділянками учасників АТО. 

Доповідає –   Зінова О.А.,  

начальник Управління землеустрою та охорони 

земель 

 

8. Про стан заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні 

Держгеокадастру в області. 

 

Доповідає –   Косенко С.В.,  

завідувач сектору запобігання та виявлення 

корупції  

 

9. Про стан виконавської дисципліни в частині дотримання термінів розгляду 

звернень громадян і запитів на публічну інформацію та звернень і запитів народних 

депутатів України.  
 

Доповідає –   Іщик О.П., 

начальник Управління адміністративно-

організаційного забезпечення  

 

 

Регламент засідання:  

- виступи – до 5 хв. 

- обговорення питань порядку денного – до 10 хв. 

- орієнтовний час проведення засідання – 2 год. 15 хв.   

 

Засідання провести без перерви. 


