
ЗВІТ 

ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ 

ПОЛІТИКИ, ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА СОЦІАЛЬНОГО  

РОЗВИТКУ СЕЛА ЗА 2018 РІК 

 

У 2018 році постійна 

комісія обласної ради з питань 

аграрної політики, земельних 

відносин та соціального розвитку 

села продовжила свою роботу 

відповідно до функціональної 

спрямованості, визначеної 

Положенням про постійні комісії 

Миколаївської обласної ради 

сьомого скликання, 

затвердженим рішенням обласної 

ради від 18 грудня 2015 року № 3.  

З метою ефективного використання земель сільськогосподарського 

призначення державної власності, залучення додаткових резервів надходжень 

платежів до місцевих бюджетів постійна комісія обласної ради розглянула 

питання про перегляд розміру 

орендної плати за землі державної 

власності сільськогосподарського 

призначення. Депутати 

запропонували головному 

управлінню Держгеокадастру у 

Миколаївській області звернутися до 

кожного суб’єкта господарювання 

(орендаря земельних ділянок) з 

повідомленням про необхідність 

перегляду (збільшення) розміру 

орендної плати по договорах, які укладено до 01 січня 2013 року між ними та 

райдержадміністраціями, вжиття заходів щодо внесення змін до цих договорів в 

частині заміни орендодавця з 

райдержадміністрацій на головне 

управління Держгеокадастру у 

Миколаївській області та 

укладання додаткових угод до цих 

договорів щодо збільшення 

розміру орендної плати; у разі 

відмови землекористувачів 

укладати додаткові угоди до 

діючих договорів оренди – 

звертатися до суду щодо 

розірвання таких договорів. 
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Постійна комісія розглянула питання використання земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення бюджетними установами (закладами 

охорони здоров’я, загальноосвітніми та дошкільними навчальними закладами). 

Члени постійної комісії звернули увагу, що більшість закладів освіти та 

охорони здоров’я області використовують земельні ділянки без 

правовстановлюючих 

документів, мають місце 

факти використання 

земельних ділянок не за 

цільовим призначення та як 

«прихована оренда». 

Депутати також 

розглянули питання про 

недопущення випадків 

оформлення земельної 

ділянки для ведення 

особистого селянського господарства сім’ям загиблих учасників бойових дій, 

які брали участь у антитерористичній операції на сході України, за рахунок 

земель пасовищ та без необхідного узгодження з органами місцевого 

самоврядування. За результатами розгляду цих питань було прийнято 

відповідні рекомендації постійної комісії. 

Під час розгляду питання про готовність меліоративних систем, поливної 

техніки та дощувальних машин до поливного сезону у 2018 році, стан та 

перспективи розвитку зрошуваного землеробства в області депутати звернули 

увагу на питання, які виникають у зв’язку зі змінами у податковому 

законодавстві в частині рентної плати за спеціальне використання води (при 

відсутності бюджетного фінансування водогосподарські організації змушені 

включати рентну плату до вартості послуг з подачі води, що призведе до її 

значного  підвищення), підтримали підготовлений Південно-Бузьким 

басейновим управлінням водних ресурсів проект Звернення депутатів 

Миколаївської обласної ради до Верховної Ради України щодо скасування змін 

до статті 255 Податкового 

кодексу України, яке було 

внесено та підтримано 

депутатами обласної ради на 

двадцятій позачерговій сесії 

обласної ради сьомого 

скликання. 

За ініціативи постійної 

комісії обласної ради з питань 

аграрної політики, земельних 

відносин та соціального розвитку 

села у 2018 році відновлено дію 

обласної премії імені Федора 
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Іванова – Героя України за номінацією «Кращий механізатор Миколаївщини», 

заснованої обласною радою у 2009 році. У жовтні 2018 року відбулося 

засідання обласної конкурсної комісії, яка одноголосно підтримала надані 

районами пропозиції та затвердила 19 переможців обласної премії (по 1 

переможцю від кожного району). Вручення дипломів «Кращий механізатор 

Миколаївщини - 2018» та грошової частини премії відбулося у листопаді 2018 

року  під час святкування Дня працівників сільського господарства. 

У 2018 році постійна комісія 

повторно приділила увагу 

питанню про механізм передачі та 

закріплення полезахисних лісових 

смуг відповідно до чинного 

законодавства та рішення обласної 

ради від 17 жовтня 2014 року № 29 

"Про заходи щодо охорони, 

захисту, раціонального 

використання та відтворення 

полезахисних лісових смуг", 

запропонувала органам місцевого самоврядування взяти полезахисні лісові 

смуги на баланс сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних 

громад, створити комунальне підприємство зі спеціалізованим підрозділом, 

який буде здійснювати заходи із 

лісовпорядкування, відповідні 

земельні ділянки надавати в 

постійне користування 

спеціалізованим державним або 

комунальним лісогосподарським 

підприємствам, іншим державним 

і комунальним підприємствам, 

установам та організаціям, у яких 

створено спеціалізовані 

підрозділи для ведення лісового 

господарства. 

За ініціативи постійної комісії на двадцять першій позачерговій сесії 

обласної ради сьомого скликання прийнято Звернення депутатів Миколаївської 

обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 

законодавчого врегулювання питання організації використання полезахисних 

лісових смуг та земельних ділянок під ними.  

Депутати постійної комісії брали активну участь в розробці проекту 

Програми розвитку водного господарства Миколаївської області на 2019-2021 

роки. Депутатами вперше прийнято нову Програму розвитку водного 

господарства Миколаївської області на 2019-2021 роки. Програму розроблено з 

метою підвищення ефективності використання меліоративних систем області, 

відновлення ролі меліорованих земель у продовольчому та ресурсному 
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забезпеченні держави, реалізації державної і регіональної політики у галузі 

водного господарства, забезпечення централізованим питним водопостачанням 

сільського населення, поліпшення екологічного стану сільських територій та 

умов проживання населення, задоволення потреби галузей економіки області у 

водних ресурсах, оптимізації водоспоживання, запобігання та ліквідації наслідків 

шкідливої дії вод, визначення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, 

збереження і відтворення водних 

ресурсів. 

Постійна комісія обласної 

ради розглянула звернення 

Миколаївського національного 

аграрного університету та 

підтримала пропозицію щодо 

підготовки фахівців Миколаївським 

національним аграрним 

університетом та його коледжами за 

регіональним замовленням з метою 

забезпечення кваліфікованими кадрами сільську місцевість області. За 

результатами розгляду цього питання внесено зміни та доповнення до 

Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки, які 

включають новий захід «Формування державного та регіонального замовлення 

на підготовку фахівців і робітничих кадрів».  

Протягом звітного періоду члени комісії брали активну участь                              

у вивченні внесених на розгляд сесій обласної ради питань, які стосуються 

профілю постійної комісії, надавали свої пропозиції для сприяння вирішенню 

найактуальніших питань виборців. 

Депутати постійної комісії визначили пріоритетними для розгляду на 

наступні роки питання прийняття обласної програми підтримки галузей АПК; 

ефективного та цільового використання земель; реалізації в усіх районах 

області заходів Цільової регіональної програми підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов 

сільського населення «Власний дім» на 2018-2023 роки; продовження 

заохочення кращих працівників сільського господарства за вагомі досягнення у 

виконанні сільськогосподарських робіт. 


