
Засідання колегії Головного управління Держгеокадастру у Харківській 
області 

«03» жовтня 2017 року   Харків     о 10-00 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА РЕГЛАМЕНТ 

 

1. Про підсумки роботи Головного управління  Держгеокадастру у 

Харківській області  за І півріччя 2017 року. 
 

Доповідає:  Саранча В.І. 

перший заступник начальника Головного управління 

Держгеокадастру у Харківській області 

(виступ до 20 хвилин) 

 

1.1. Про підсумки роботи Міськрайонного управління у Чугуївському 

районі та м. Чугуєві за І півріччя 2017 року. 

 

   Доповідає: Рютін М.В. 

начальник Міськрайонного управління у Чугуївському 

районі та м. Чугуєві Головного управління 

Держгеокадастру у Харківській області  

(виступ до 10 хвилин) 

 

1.2. Про підсумки роботи відділу у Дергачівському районі за І півріччя  

2017 року. 

 

   Доповідає: Корсун-Цуркан О.Б. 

начальник Відділу у Дергачівському районі Головного 

управління Держгеокадастру у Харківській області 

(виступ до 10 хвилин) 

 

 

2. Про стан підготовки та проведення земельних торгів Головним управлінням 

Держгеокадастру у Харківській області за I півріччя 2017 року.  

 

Доповідає: Перепелиця М.І. 

начальник Відділу ринку та оцінки земель Головного 

управління Держгеокадастру у Харківській області 

(виступ до 10 хвилин) 

 



 

3. Про виконання плану перевірок на I півріччя 2017 року щодо питання 

дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і 

форм власності, родючості ґрунтів. 

 

Доповідає: Якушко П.М. 

заступник начальника Головного управління – 

начальник Управління з контролю за використанням та 

охороною земель Головного управління 

Держгеокадастру у Харківській області 

(виступ до 10 хвилин) 

 

4. Про стан організації та виконання плану заходів по реалізації Стратегії 

удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення державної  власності та розпорядження 

ними,затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 року                

№ 413. 

Доповідає: Даугуль В.Я. 

начальник Юридичного управління Головного 

управління Держгеокадастру у Харківській області 

(виступ до 10 хвилин) 

 

5. Про стан реалізації пілотного проекту із запровадження екстериторіальності 

погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки Головним 

управлінням Держгеокадастру у Харківській області. 

 

Доповідає: Пахомов М.О.. 

заступник начальника Управління - начальник відділу 

землеустрою та охорони земель Управління 

землеустрою та охорони земель Головного управління 

Держгеокадастру у Харківській області 

 (виступ до 10 хвилин) 

 

6. Про стан виправлення помилок в Державному земельному кадастрі та 

перенесення відомостей до Державного земельного кадастру. 

 

Доповідає: Давидов В.В. 

заступник  начальника Управління – начальник відділу 

інформаційного забезпечення державного земельного 

кадастру Управління державного земельного кадастру 

Головного управління Держгеокадастру у Харківській 

області 

(виступ до 10 хвилин) 



 

7. Про стан виконання робіт з обстеження наявності та фізичного стану пунктів 

(3 класу) Державної геодезичної мережі України. 

 

Доповідає: Смольніков О.М. 

в.о. начальника Відділу державного геодезичного 

нагляду  Головного управління Держгеокадастру у 

Харківській області 

(виступ до 10 хвилин) 

 

8. Про координацію роботи державних підприємств, що належать до сфер 

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

 

Доповідає: Даугуль В.Я. 

начальник Юридичного управління Головного 

управління Держгеокадастру у Харківській області 

(виступ до 10 хвилин) 

 

9. Про стан виконавської дисципліни. 

 

Доповідає: Чиж О.М.  

завідувач сектору контролю Управління 

адміністративно-організаційного забезпечення 

Головного управління Держгеокадастру у Харківській 

області 

(виступ до 10 хвилин) 

 

обговорення питань порядку денного – до 5 хв.; 

орієнтовний час проведення засідання – 2 години 


