
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Головного управління

Херсонській
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ПРОЕКТ ПОРЯДЮ/ДЕННОГО ТА РЕГЛАМЕНТУ 
розширеного засідання колегії

Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області 
21 березня 2018 року о 10:00 год.

Місце проведення: Головне управління Держгеокадастру у Херсонській
області (вул. Університетська, 136-а, м. Херсон)

1. Про підсумки роботи Головного управління Держгеокадастру у 
Херсонській області за 2017 пік.

Доповідає -  Строганов О.О.,
перший заступник начальника Головного 
управління Держгеокадастру у Херсонській 
області

Співдоповідачі: Колюбанич М.М.,
заступник начальника відділу у
Нововоронцовському районі 
Сальник М.В.,
заступник начальника відділу у
Каланчацькому районі

2. Про стан проведення земельних торгів на території області за 2017 рік та 
заплановані обсяги продажу на 2018 рік.

Доповідає -  Лебедева Д.В.,
начальник відділу ринку та оцінки земель

3. Про виконання плану перевірок на II півріччя 2017 року щодо питань 
дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх 
категорій і форм власності, родючості ґрунтів, а також план перевірок на І півріччя 
2018 року.

Доповідає— Галицький І.О.,
заступник начальника Головного управління -  
начальник Управління з контролю за 
використанням та охороною земель

Держгеокадастру 
області



4. Про стан підготовки та 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

5. Про стан виправлення помилок у Державному земельному кадастрі та 
перенесення відомостей до Державного земельного кадастру.

Доповідає -  Потапкіна Н.І.,
начальник Управління державного земельного 
кадастру

6. Про стан виконання робіт з обстеження наявності та фізичного стану 
пунктів (3 класу) Державної геодезичної мережі України

Доповідає -  Клімченко Н.О.,
начальник відділу державного геодезичного 
нагляду
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7. Про стан виконання Державним підприємством «Херсонгеоінформ» 
планових обсягів робіт у 2017 році та перспективи роботи на 2018 рік.

Доповідає -  Давискиба Р.Т.,
в.о. директора ДП «Херсонгеоінформ»

8. Про стан забезпечення земельними ділянками учасників АТО.

Доповідає -  Зінова О.А.,
начальник Управління землеустрою та 
охорони земель

9. Про стан реалізації в Головному управлінні Закону України «Про 
державну службу» за підсумками 2017 року.

Доповідає -  Бондаренко В.К.,
начальник Управління персоналом

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.


