
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ 
ПОЛІТИКИ, ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА СОЦІАЛЬНОГО  

РОЗВИТКУ СЕЛА 
 

До складу постійної комісії обласної ради входить 9 депутатів. Очолює 
постійну комісію Кормишкін Юрій Анатолійович. 

Переважна більшість членів постійної комісії є працівниками 
агропромислового комплексу області, безпосередньо працюють на селі та є 
керівниками сільськогосподарських підприємств. 

Це депутати Кормишкін Юрій Анатолійович (голова постійної комісії) – 
генеральний директор ТОВ «СП» Південна Аграрно-Експортна Компанія», 
Ясинський Олександр Миколайович (заступник голови постійної комісії) – 
адвокат адвокатського об’єднання «Миколаївська обласна колегія адвокатів», 
Боднар Надія Олександрівна (секретар постійної комісії) – начальник відділу 
орендних відносин ТОВ «СП»Нібулон», Воронок Анна Вадимівна – фізична 
особа-підприємець, Донченко Олена Віталіївна – генеральний директор ТОВ 
«Агро-Ютас», Підгородинський Микола Олексійович - пенсіонер, Садрідінов 
Рустамджан Шамсідінович – директор ТОВ «С-Росток», Сіроштан Олександр 
Васильович – голова правління СГ ПАТ «Україна», Терещенко Олександр 
Костянтинович – регіональний директор із сільськогосподарського 
виробництва ТОВ «СП»Нібулон». 

Кормишкін Ю.А. обирався депутатом і працював у цій комісії у п’ятому 
та шостому скликаннях, був головою постійної комісії у шостому скликанні. 
Підгородинський М.О. обирався депутатом першого, третього, четвертого, 
п’ятого та шостого скликань. 

У своїй роботі постійна комісія керується  Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Законом України « Про статус депутатів 
місцевих рад», Регламентом  обласної ради сьомого скликання, Положенням 
про постійні комісії обласної ради сьомого скликання та іншими нормативно-
правовими документами. 

Постійною комісією ведеться активна робота щодо вирішення питань 
агропромислового комплексу, розвитку інфраструктури сільської місцевості 
області та питань, що виникають у сфері земельних відносин.  

Комісія забезпечує контроль за виконанням заходів обласних Програм 
та рішень обласної ради щодо розвитку і підтримки сільського господарства, 
поліпшення умов життя сільського населення, соціального розвитку села, 
розглядає хід їх виконання на своїх засіданнях.  

Протягом звітного періоду проведено 18 засідань постійної комісії, 
всього розглянуто 410 питань, у тому числі 350 сесійних питань та                     
60 планових питань. 

Протягом звітного періоду члени комісії брали активну участь                              
у розгляді питань, винесених на розгляд сесій обласної ради, питань, які 
стосуються профілю постійної комісії, надавали свої пропозиції для сприяння 
вирішенню найактуальніших питань виборців. 
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Серед пріоритетних питань на постійному контролі знаходиться 
питання щодо використання земель сільськогосподарського призначення. 
Постійна комісія обласної ради неодноразово розглядала питання про 
використання земель державної власності сільськогосподарського призначення, 
проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення (ріллі) 
на території області, виявлення фактів її незаконного використання та сплати 
платні за користування землею відповідно до чинного законодавства. 

З метою забезпечення ефективного використання земель 
сільськогосподарського призначення державної власності, за для залучення 
додаткових резервів надходжень платежів до місцевих бюджетів на думку 
депутатів обласної ради необхідно:  

активізувати роботу районних комісій з питань наповнення місцевих 
бюджетів, створених при райдержадміністраціях, провести виїзні засідання в 
усіх місцевих радах кожного району з метою виявлення земельних ділянок, які 
фактично оброблені, але використовуються без документів, що посвідчують 
право на них, обрахувати додаткові резерви надходжень до місцевих бюджетів 
від використання земель, вжити заходів щодо усунення виявлених порушень; 

припинити практику використання земель сільськогосподарського 
призначення на підставі угод про відшкодування збитків за фактичне 
використання земельних ділянок, а не договорів оренди земельних ділянок; 

провести інвентаризацію діючих договорів оренди земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення на предмет їх відповідності діючому 
законодавству в частині визначення розміру орендної плати,  своєчасності 
термінів її сплати, особливу увагу звернути на довгострокові договори оренди, 
по кожному орендарю провести роботу стосовно збільшення розміру орендної 
плати та організувати роботу щодо укладання додаткових угод; 

не допускати використання суб'єктами господарювання земель цієї 
категорії без відповідної державної реєстрації договорів оренди; 

визначити земельні ділянки сільськогосподарського призначення 
державної власності для продажу права оренди на них. 

Зазначені рекомендації направлені облдержадміністрації, головному 
управлінню Держгеокадастру у Миколаївській області, райдержадміністраціям, 
районним радам. 

 
Також депутати рекомендували  головному управлінню Держгеокадастру 

у Миколаївській області обов’язково враховувати позицію органів місцевого 
самоврядування щодо можливості надання дозволу на розроблення 
документації із землеустрою на земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення державної власності, на підставі якого ці земельні ділянки можуть 
бути передані у власність або користування. 

 
Не залишилися без уваги постійної комісії обласної ради питання про 

необхідність змін у податковому законодавстві щодо оподаткування галузі 
АПК, які мали місце з 01 січня 2016 року, та перспективи наповнення селищних 
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та сільських бюджетів у 2016 році. За результатами розгляду рекомендовано 
облдержадміністрації, головному управлінню ДФС у Миколаївській області 
спільно з його територіальними органами та райдержадміністраціями 
організувати і забезпечити роботу відносно максимального та своєчасного 
надходження податків до місцевих бюджетів. 

 
Аграрії постійно висловлюють стурбованість щодо ситуації із 

наповненням грошовими коштами місцевих бюджетів.  
З метою забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у       

2016 році та однакового підходу до всіх платників податків постійна комісія 
підтримала підготовлені та запропоновані головним управлінням ДФС у 
Миколаївській області Порядок розрахунку мінімальної суми річного доходу, 
отриманого від обробітку одного гектару земельної ділянки (паю) на території 
Миколаївської області, та мінімальну суму річного доходу, отриманого від 
обробітку одного гектару земельної ділянки (паю). Прийняті рекомендації 
направлені головному управлінню ДФС у Миколаївській області, 
райдержадміністраціям та районним радам для використання в роботі та 
проведення відповідної роз’яснювальної роботи із громадянами, що самостійно 
обробляють земельні ділянки (паї) та повинні задекларувати отримані доходи. 

 
За ініціативи голови постійної комісії Кормишкіна Ю.А. депутати також 

у червні 2016 року розглянули питання про збільшення сільськими та 
селищними радами ставок земельного податку за користування 
сільськогосподарськими угіддями (ріллею). З метою вирівнювання податкового 
навантаження та збільшення надходжень до місцевих бюджетів рекомендували 
сільським та селищним радам до 01 липня 2016 року прийняти рішення про 
збільшення ставок земельного податку для земель сільськогосподарського 
призначення (ріллі) для землекористувачів у розмірі 1 відсотка від їх 
нормативної грошової оцінки в порядку, встановленому чинним 
законодавством. 

Завдяки активній позиції голови обласної ради Москаленко В.В. на 
виконання вищезазначених рекомендацій постійної комісії обласної ради 
протягом 2017 року було проведено системну роботу з сільськими, селищними 
головами, головами об’єднаних територіальних громад щодо проведення сесій 
та затвердження ставок земельного податку у розмірі 1 відсотка.  

За оперативною інформацією головного управління ДФС у 
Миколаївській області на 2018 рік ставку у розмірі 1% встановили 164 місцеві 
ради (на початок 2017 року - лише 37 місцевих рад). У Березанському, 
Братському, Веселинівському, Вітовському та Очаківському районах в усіх 
місцевих радах розмір ставки земельного податку на 2018 рік становить 1%. 
Розрахункова сума додаткових надходжень до місцевих бюджетів за умови 
встановлення ставки земельного податку у розмірі 1 %  всіма місцевими радами 
області за 2017 рік становить 26694,25 тис. грн. 
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Крім того, за ініціативи постійної комісії на чотирнадцятій позачерговій 
сесії сьомого скликання депутати прийняли рішення обласної ради про 
встановлення розміру податку для земель сільськогосподарського призначення 
(ріллі), відповідно до якого місцевим радам запропоновано встановити ставку 
земельного податку для землекористувачів цієї категорії земель у розмірі 1 
відсотка від їх нормативної грошової оцінки. 

З метою здійснення дієвого контролю з цього питання на засіданнях 
постійної комісії 29 серпня та 23 листопада 2017 року розглянуто хід виконання 
відповідних рекомендацій.  

 
Враховуючи неодноразові звернення місцевих органів виконавчої 

влади, місцевого самоврядування, депутатів обласної та районних рад, та той 
факт, що на сьогодні питання користування землями, зайнятими полезахисними 
лісовими смугами, залишається законодавчо неврегульованим, постійна комісія 
продовжила роботу в цьому напрямку. 

За ініціативи постійної комісії на п’ятій сесії сьомого скликання було 
прийнято Звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України щодо 
законодавчого врегулювання питання, пов’язаного з використанням 
полезахисних лісових смуг та земельних ділянок під ними. 

У 2017 році постійна комісія повернулася до розгляду цього питання. 
Так у листопаді постійною комісією створено робочу групу з вивчення досвіду 
інших областей щодо створення обласного комунального підприємства, за яким 
можливо законним способом закріпити полезахисні лісові смуги. Наразі 
питання продовжує вивчатися. 

 
Не залишили осторонь депутати-члени постійної комісії питання 

кризової ситуації в лісових господарствах області. За ініціативи членів 
постійної комісії на десятій сесії обласної ради сьомого скликання прийнято 
Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Президента України та 
Прем'єр-міністра України щодо підтримки галузі лісового господарства 
Миколаївської області. 

Враховуючи, що у 2015 році закінчився термін дії обласної Цільової 
програми «Ліси Миколаївщини 2001-2015 рр.» запропоновано 
облдержадміністрації, Миколаївському обласному управлінню лісового та 
мисливського господарства підготувати та внести на розгляд обласної ради 
проект рішення обласної ради про внесення змін до Програми економічного і 
соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки 
"Миколаївщина-2017", в якому передбачити першочергові та пріоритетні 
заходи щодо охорони, захисту та відтворення лісів з відповідною обрахованою 
сумою коштів, яку необхідно виділити з обласного бюджету на їх здійснення; 
вжити заходів щодо недопущення скорочення працівників чи припинення 
діяльності державних лісогосподарських підприємств області. 
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Активно розглядалося порушене депутатом обласної ради Боднар Н.О. 
питання про встановлення плати за користування мисливськими угіддями. За 
результатами розгляду запропоновано облдержадміністрації, Миколаївському 
обласному управлінню лісового та мисливського господарства спільно із 
постійною комісією обласної ради з питань екології, охорони навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів підготувати та внести на 
розгляд сесії обласної ради проект Звернення депутатів обласної ради до 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних  органів  
виконавчої  влади,  що забезпечують формування та реалізацію державної  
політики  у  сфері лісового та мисливського господарства,  про внесення змін та 
доповнень до Закону України «Про мисливське господарство та полювання» з 
метою визначення порядку встановлення та отримання плати за користування 
мисливськими угіддями. 

  
Враховуючи, що значну частку молока виробляє приватний сектор, 

вкрай важливим є питання надання в оренду пасовищ власникам великої 
рогатої худоби для випасання худоби та сінокосіння. За результатами розгляду 
депутати рекомендували облдержадміністрації, департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації, головному управлінню 
Держгеокадастру у Миколаївській області провести роботу по сільським, 
селищним радам кожного району області щодо встановлення фактичної 
кількості великої рогатої худоби; підрахування площі земельних ділянок, 
необхідних для випасання худоби та сінокосіння; визначення площ наявних 
пасовищ та вжиття заходів щодо виділення земельних ділянок під пасовища для 
забезпечення необхідної потреби. 

Крім того, за ініціативи постійної комісії на п’ятій сесії сьомого 
скликання було прийнято Звернення депутатів обласної ради до Державної 
служби України з питань геодезії, картографії та кадастру про умови надання в 
оренду пасовищ з пропозицією встановити розмір орендної плати за 
використання громадських пасовищ для випасу худоби не більше 4 відсотків 
від нормативно-грошової  оцінки землі  та розмір площі громадських пасовищ 
для зони сухого степу із розрахунку  не  менше 1 га  на одну дорослу голову 
великої рогатої худоби. 

 
За ініціативи голови постійної комісії обласної ради Кормишкіна Ю.А. 

депутати розглянули питання про стан та перспективи розвитку риболовецької 
галузі у Миколаївській області, запропонували управлінню Державного 
агентства рибного господарства у Миколаївській області розробити проект 
Цільової комплексної Програми «Відтворення водних біоресурсів у річках і 
водоймах Миколаївської області на 2017-2020 роки», або підготувати проект 
рішення обласної ради про внесення змін до Програми економічного і 
соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки 
«Миколаївщина-2017», в якому передбачити заходи щодо зариблення  річок 
Південний Буг та Інгул якісним рибопосадковим матеріалом та щорічне 
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фінансування цих заходів з обласного бюджету; посилити роботу по боротьбі із 
браконьєрством з метою покращення  ситуації із зарибленням річок, які 
знаходяться у територіальних межах Миколаївської області. 

 
За ініціативи голови постійної комісії обласної ради Кормишкіна Ю.А. 

розглянуто питання, яке неодноразово порушувалося постійною комісією 
обласної ради протягом минулого скликання, але до цього часу залишається 
неврегульованим, - про використання товариством з обмеженою 
відповідальністю "Об'єднана рибна компанія "Юг-Аквапром" земельної ділянки 
державної власності та водного плеса з гідроспорудами Березанського лиману, 
який знаходиться на території Очаківського та Березанського районів 
Миколаївської області.  

Завдяки активній позиції голови постійної комісії Кормишкіна Ю.А. 
керівництву ТОВ ОРК "Юг-Аквапром" було наполегливо запропоновано 
сплатити податки за використання земельної ділянки державної власності 
площею 980 га частини Березанського лиману з розрахунку 1000 грн. за 1 га, 
починаючи з 2016 року; вирішити питання щодо оформлення 
правовстановлюючої документації на об’єкт водного фонду та на земельну 
ділянку під об’єктом водного фонду; вирішити питання щодо укладання угод 
соціального партнерства з відповідними місцевими радами Березанського та 
Очаківського районів.  

Як результат ТОВ ОРК "Юг-Аквапром" у 2017 році за угодами 
соціального партнерства товариство сплатило місцевим радам Березанського та 
Очаківського районів 359650 грн, у тому числі: 245000 грн. - Матіясівській 
сільскій раді Березанського району та 114650 грн. - Кам’янській сільській раді 
Очаківського району за використання земельних ділянок, які знаходяться на їх 
території. 

 
Постійною комісією розглянуто депутатське звернення депутата обласної 

ради Воронок А.В. щодо звернення голови фермерського господарства «Коваль 
С.О.» Арбузинського району стосовно протидії, на її думку, господарській 
діяльності господарства та бездіяльності органів поліції та прокуратури за 
поданими заявами. За результатами розгляду депутатське звернення направлено 
до прокуратури Миколаївської області для розгляду, вжиття заходів 
відповідного реагування. Крім того, депутати запропонували заслухати на 
черговій сесії обласної ради інформацію начальника головного управління 
Національної поліції в Миколаївській області Мороза Ю.Л., який входить до 
складу оперативного штабу для захисту аграріїв від рейдерів при 
Миколаївській обласній державній адміністрації, та прокурора Миколаївської 
області Дунаса Т.О. про ситуацію в області щодо захисту аграріїв від рейдерів. 

 
Проводилася робота постійної комісії із протокольними дорученнями 

обласної ради, зокрема питання про ситуацію, яка склалася на державному 
підприємстві «Володимирське» Казанківського району Миколаївської області. 
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Члени постійної комісії розглядали це питання у складі робочої групи з виїздом 
на місце та на засіданні постійної комісії. За результатами розгляду цього 
питання були надані відповідні рекомендації регіональному відділенню Фонду 
державного майна України по Миколаївській області.  

Завдяки активній позиції депутатів обласної ради за інформацією 
регіонального відділення Фонду державного майна України по Миколаївській у 
травні 2017 року проведено аудит фінансової звітності підприємства за 2016 
рік. Підприємством проводиться робота щодо усунення виявлених в ході 
аудиту порушень. Проведено конкурсний відбір на посаду директора ДП 
«Володимирське». Переможцем конкурсного відбору визначено Ковальчука 
В.М., який пройшов спеціальну перевірку і на сьогодні працює директором 
підприємства. Станом на 31.10.2017 прострочена заборгованість із заробітної 
плати, ЄСВ та до бюджету на ДП «Володимирське» відсутні. 

 
Не залишилося без уваги постійної комісії питання виконання заходів 

важливої для жителів Миколаївської області Цільової регіональної програми 
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення 
житлово-побутових умов сільського населення "Власний дім" на 2012-2017 
роки. 

За результатами розгляду цього питання депутати запропонували 
збільшити розмір кредиту на спорудження нового житла; на придбання, 
добудову, реконструкцію житла; на спорудження інженерних мереж та 
підключення їх до існуючих комунікацій та включити до напрямків 
кредитування кредит на заходи з енергозбереження. Зазначені пропозиції були 
враховані при внесенні змін до цієї Програми на п’ятій сесії обласної ради 
сьомого скликання. 

Депутати відмітили, що у 2016 році покращилася ситуація із 
використанням коштів, виділених з обласного бюджету на виконання заходів 
Програми: кошти, виділені з обласного бюджету в сумі 2600,0 тис. грн., 
використані в повному обсязі. Депутати запропонували облдержадміністрації, 
спеціалізованій кредитно-фінансовій господарській організації «Миколаївський 
обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»: у 
разі потреби внести пропозиції щодо збільшення фінансування заходів 
Програми з обласного бюджету у 2017 році;  активізувати роботу щодо 
налагодження роботи та співпраці у всіх районах області, довести до відома 
новобраних голів об’єднаних територіальних громад інформацію про Програму 
з метою збільшення кола позичальників; враховуючи те, що у 2017 році 
закінчується термін дії Цільової регіональної програми підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-
побутових умов сільського населення "Власний дім", розробити проект рішення 
обласної ради про проект нової Програми або про продовження терміну дії 
діючої Програми та внести його на розгляд обласної ради відповідно до 
Регламенту обласної ради сьомого скликання. 
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На початку 2017 року на виконання заходів цієї Програми в обласному 
бюджеті було передбачено 3050,0 тис. грн., відповідно до рекомендацій 
постійної комісії при внесенні змін до обласного бюджету на 2017 рік 
фінансування збільшено до 5550,0 тис. грн., які використано в повному обсязі. 

Кредит отримали 30 родин, у т.ч. на: придбання  житлового будинку 21 
родина на 4211,312 тис.грн.; будівництво та реконструкцію житла 5 родин на 
987,902 тис.грн.; заходи з енергозбереження житла 4 родини на 350,786 тис. грн. 

Враховані облдержадміністрацією також пропозиції постійної комісії 
щодо необхідності прийняття нової програми. 

На шістнадцятій сесії обласної ради сьомого скликання затверджено 
Цільову регіональну програму підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського 
населення «Власний дім» на 2018-2023 роки. 

 
Депутати розглянули питання про стан та перспективи розвитку галузей 

АПК області, відмітили збільшення у 2016 році обсягу виробництва продукції 
сільського господарства порівняно з 2015 роком, яке відбулося за рахунок 
показників галузі рослинництва, звернули увагу на зменшення обсягів 
виробництва м’яса, молока та яєць, яке відбулося через скорочення чисельності 
поголів’я свиней, корів та птиці. Постійна комісія рекомендувала 
облдержадміністрації, департаменту агропромислового розвитку 
облдержадміністрації з метою забезпечення продовольчої безпеки: посилити 
контроль за ситуацією а агропромисловому комплексі області; вжити заходів 
щодо збільшення обсягів виробництва валової продукції по всіх категоріях 
господарств агропромислового комплексу області шляхом впровадження 
науково обґрунтованих систем землеробства, стабілізації та нарощування 
поголів’я худоби і птиці, рентабельного ведення тваринництва; розробити 
заходи щодо стабілізації ситуації із поголів’ям худоби. 

 
Під час розгляду питання про стан та перспективи розвитку зрошуваного 

землеробства в області депутати звернули увагу, що зрошувані землі області 
використовуються не на повну потужність, відмітили, що однією з основних 
проблем є незадовільний технічний стан зрошувальних систем, спричинений 
недостатністю фінансування їх реконструкції та модернізації. Депутати 
запропонували облдержадміністрації, Південно-Бузькому басейновому 
управлінню водних ресурсів спільно з райдержадміністраціями та 
сільгосптоваровиробниками в межах повноважень: 

взяти на контроль та забезпечити у 2017 році готовність і технологічну 
надійність зрошувальних систем та подачу води на полив 
сільськогосподарських культур згідно із заявками водокористувачів на 
підготовленій для поливу площі; 

вирішувати питання відновлення роботи меліоративних систем, 
технічний стан яких дозволяє використовувати їх за призначенням; 
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вирішувати питання щодо подальшого використання зрошувальних 
мереж, які на сьогодні вважаються безгосподарними, у тому числі щодо 
визначення їх власника; 

взяти на контроль питання щодо збереження діючих мереж зрошення та 
обладнання, вживати необхідних заходів, передбачених чинним 
законодавством, щодо недопущення їх розкрадання (у разі виявлення таких 
фактів – оперативно інформувати правоохоронні органи); 

спільно з департаментом агропромислового розвитку 
облдержадміністрації: вживати заходів щодо розширення площ зрошуваних 
земель; по закінченню поливного сезону організувати підготовку 
меліоративних систем, поливної техніки та дощувальних машин до роботи у 
2018 році. 

Депутати рекомендували сільським, селищним, міським радам та 
об'єднаним територіальним громадам, що створені згідно із законом та 
перспективним планом формування територій громад, встановлювати пільгову 
ставку податку на землю під об’єктами інженерної інфраструктури державних 
зрошувальних систем. 

 
У серпні 2017 року постійна комісія розглянула питання про ситуацію, 

яка скалася у зв’язку із браконьєрством на території Національного природного 
парку «Білобережжя Святослава». За результатами розгляду питання було 
запропоновано облдержадміністрації, управлінню екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації звернутися до Кабінету Міністрів України щодо 
вирішення питання про надання функцій видачі дозволу на спеціальне 
використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу, віднесених до 
природних ресурсів загальнодержавного значення, управлінню екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації. Крім того було направлено 
звернення до управлiння Служби безпеки України в Миколаївськiй областi, 
головного управління Національної поліції в Миколаївській області, 
прокуратури Миколаївської області, Херсонського прикордонного загону 
Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної 
служби України відносно перевірки встановленого влітку 2017 року 
Миколаївським рибоохоронним патрулем факту браконьєрства на території 
національного природного парку «Білобережжя Святослава» та вжиття заходів 
відповідного реагування. 

За інформацією головного управління Національної поліції в 
Миколаївській області відомості про виявлені Миколаївським рибоохоронним 
патрулем факти незаконного вилову водних біоресурсів громадянами в районі 
с. Покровка Очаківського району влітку 2017 року внесені до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань та відкрито кримінальні провадження.  

 
У листопаді 2017 року постійна комісія розглянула звернення 

Миколаївського національного аграрного університету про врахування в 
обласному бюджеті Миколаївської області на 2018 рік потреби у регіональному 
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замовленні на підготовку фахівців у Миколаївському національному аграрному 
університеті та його коледжах. Депутати зауважили про передчасність  передачі  
державних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації на фінансове 
забезпечення з місцевих бюджетів, рекомендували облдержадміністрації, 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації: розробити та надати 
обласній раді проект Регіональної програми підготовки кваліфікованих 
робітників на 2016-2018 роки; сформувати потребу у регіональному замовленні 
на підготовку фахівців на 2018 рік; провести нараду з усіма ректорами вищих 
навчальних закладів щодо формування регіонального замовлення на підготовку 
фахівців на 2018 рік. 

 
На сьогодні в області відсутні програми підтримки галузей АПК. 

Депутати рекомендували облдержадміністрації, департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації розробити проекти нових 
обласних програм підтримки галузей АПК та надати їх на розгляд постійної 
комісії відповідно до Регламенту обласної ради сьомого скликання. 

 
Крім того, за пропозиціями постійної комісії з початку скликання 

прийнято ряд звернень депутатів обласної ради до вищих та центральних 
органів влади щодо врегулювання на законодавчому рівні питань, що 
стосуються аграрного сектору. 

За ініціативи голови постійної комісії обласної ради Кормишкіна Ю.А. 
на другій позачерговій сесії обласної ради сьомого скликання було схвалено та 
направлено до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету 
Міністрів України Звернення депутатів Миколаївської обласної ради щодо 
збереження діючого режиму оподаткування діяльності в агропромисловому 
комплексі до 01 січня 2018 року. 

Постійною комісією було розглянуто та підтримано проект Звернення 
депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради України щодо 
продовження заборони на відчуження сільськогосподарських земель, 
підготовлений заступником голови постійної комісії обласної ради Ясинським 
О.М. Зазначене Звернення схвалено на ХІІ сесії обласної ради сьомого 
скликання 30 березня 2017 року.  

Також на ХІІІ позачерговій сесії обласної ради сьомого скликання         
27 квітня 2017 року схвалено Звернення депутатів обласної ради до Верховної 
Ради України щодо продовження мораторію на продаж земель 
сільськогосподарського призначення. 

На чотирнадцятій позачерговій сесії сьомого скликання депутати 
прийняли Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради 
України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення 
ставки земельного податку для сільськогосподарських угідь у розмірі не менше 
1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. 

За ініціативи голови постійної комісії обласної ради на вісімнадцятій 
позачерговій сесії обласної ради прийнято Звернення депутатів Миколаївської 
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обласної ради до Верховної Ради України щодо скасування змін у Податковому 
кодексі України, які передбачають відмову від компенсації податку на додану 
вартість під час експорту соняшнику, сої та ріпаку.  

 
Щодо проведеної роботи, якості підготовлених рішень - комісія 

спрацювала відповідально і професійно.  
Основними принципами, якими керувалися члени постійної комісії у 

своїй діяльності, є законність, гласність, толерантність, колективне обговорення 
питань. 

Депутати скурпульозно вивчають питання, віднесені до компетенції 
комісії, та не залишаються осторонь усіх проблем області, особливо своїх 
територіальних громад та виборчих округів. 

 
Депутати постійної комісії визначили пріоритетними для розгляду на 

наступні роки питання прийняття обласної програми підтримки галузей АПК; 
встановлення всіма сільськими, селищними, міськими радами, об’єднаними 
територіальними громадами, що створені згідно із законом та перспективним 
планом формування територій громад, ставки земельного податку для земель 
сільськогосподарського призначення (ріллі) для землекористувачів у розмірі 1 
відсотка від їх нормативної грошової оцінки; ефективного та цільового 
використання земель; відновлення заохочення кращих працівників сільського 
господарства за вагомі досягнення у виконанні сільськогосподарських робіт. 

 
 


