
   
                                         

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики, 

земельних відносин та соціального розвитку села 
 
 

21 вересня 2016 року  
Початок: 10.00 

 Депутатська кімната 

 

 
 

1. Про депутатське звернення депутата обласної ради Ковальчука П.В. 
щодо доцільності надання земель сільськогосподарського призначення в оренду 
загальноосвітнім та дошкільним навчальним закладам Миколаївської області.  

 
Інформує:   Ковальчук Петро Васильович – голова постійної комісії   

обласної ради сьомого скликання з питань промислової 
політики та підприємництва, енергетики та 
енергозбереження, транспорту та розвитку інфраструктури. 

 
Доповідач: Мутьєв Сергій Олександрович – виконуючий обов’язки 

начальника Головного управління Держгеокадастру у 
Миколаївській області. 

 
2. Про депутатське звернення депутата обласної ради  Ковальчука П.В. 

щодо стану боротьби із карантинними бур'янами у Миколаївській області. 
 

 Інформує:    Ковальчук Петро Васильович – голова постійної     комісії 
обласної ради сьомого скликання з питань промислової 
політики та підприємництва, енергетики та енергозбереження, 
транспорту та розвитку інфраструктури. 
 

 Доповідач: Степаніщев Ігор Євгенійович – виконуючий обов’язки 
начальника Головного управління Держпродспоживслужби в 
Миколаївській області. 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  
 

П Р О Т О К О Л 
 

засідання постійної комісії  обласної ради з питань 
аграрної політики, земельних відносин  

та соціального розвитку села 
                                                                                            

 
21 вересня 2016 року № 7 
                 Миколаїв 
                        

Депутатська кімната.  
Початок: 10.00. 

  
Всього членів постійної комісії –  12 чол. 
 
Присутні: Кормишкін Ю.А.,  Ясинський О.М., Боднар Н.О.,  

Воронок А.В., Садрідінов Т.Ш., Садрідінов Р.Ш.,   
Терещенко О.К. 
 

 
Відсутні: 

 
 

Гулін В.А. (загинув),  
Сіроштан О.В. (виробнича необхідність), 
Скорий М.В (виробнича необхідність), 
Сидорук С.Є. ( відрядження), 
Скорий М.В. (виробнича необхідність), 
Підгородинський М.О. (виробнича необхідність). 
 
 

Головуючий: Кормишкін Ю.А. 
   

Запрошені:  
Мутьєв С.О. - виконуючий обов’язки начальника 

головного управління Держгеокадастру у 
Миколаївській області. 

Степаніщев І.Є. - виконуючий обов’язки начальника 
головного управління 
Держпродспоживслужби  у Миколаївській 
області. 
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У роботі засідання взяли участь: Олабін В.В. депутат обласної ради, член 
комісії з питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної та 
регуляторної політики, зв’язків з органами місцевого самоврядування і 
засобами масової інформації; Марін Г.А. депутат обласної ради, член комісії з 
питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної та регуляторної 
політики, зв’язків з органами місцевого самоврядування і засобами масової 
інформації. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
 1. Про депутатське звернення депутата обласної ради Ковальчука П.В. 
щодо доцільності надання земель сільськогосподарського призначення в оренду 
загальноосвітнім та дошкільним навчальним закладам Миколаївської області. 
 
      Інформує:  Ковальчук Петро Васильович –  голова постійної комісії 

обласної ради сьомого скликання з питань промислової 
політики та підприємництва, енергетики та 
енергозбереження, транспорту та розвитку інфраструктури. 

       Доповідач:  Мутьєв Сергій Олександрович – виконуючий обов’язки 
начальника Головного управління Держгеокадастру у 
Миколаївській області. 

 
2. Про депутатське звернення депутата обласної ради Ковальчука П.В. 

щодо стану боротьби із карантинними бур'янами у Миколаївській області. 
 

        Інформує:  Ковальчук Петро Васильович –  голова постійної комісії 
обласної ради сьомого скликання з питань промислової 
політики та підприємництва, енергетики та 
енергозбереження, транспорту та розвитку інфраструктури. 

       Доповідач:  Степаніщев Ігор Євгенійович - виконуючий обов’язки 
начальника Головного управління Держпродспоживслужби  
у Миколаївській області. 

 
1. СЛУХАЛИ: Про депутатське звернення депутата обласної ради 

Ковальчука П.В. щодо доцільності надання земель сільськогосподарського 
призначення в оренду загальноосвітнім та дошкільним навчальним закладам 
Миколаївської області. 

 
       Інформує:  Ковальчук Петро Васильович –  голова постійної комісії 

обласної ради сьомого скликання з питань промислової 
політики та підприємництва, енергетики та 
енергозбереження, транспорту та розвитку інфраструктури. 

      Доповідач:  Мутьєв Сергій Олександрович –  виконуючий обов’язки 
начальника Головного управління Держгеокадастру у 
Миколаївській області. 
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ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А.,  Ясинський О.М., Воронок А.В. 

  
Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" – одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 1 додаються). 

 
 
 2. СЛУХАЛИ: Про депутатське звернення депутата обласної ради 
Ковальчука П.В. щодо стану боротьби із карантинними бур'янами у 
Миколаївській області. 
 
        Інформує:  Ковальчук Петро Васильович –  голова постійної комісії 

обласної ради сьомого скликання з питань промислової 
політики та підприємництва, енергетики та 
енергозбереження, транспорту та розвитку інфраструктури. 
 

      Доповідач: Степаніщев Ігор Євгенійович - виконуючий обов’язки 
начальника Головного управління Держпродспоживслужби  
у Миколаївській області 

ВИСТУПИЛИ: Кормишкін Ю.А.,  Воронок А.В., Садрідінов Т.Ш. 
 

Проведено голосування. 
Підсумки голосування: "за" одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ: (рекомендації № 2 додаються). 

 
 
  
 
 
 
Голова постійної комісії                                                   Ю.А. Кормишкін 
 
Секретар постійної комісії          Н.О.Боднар 
 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
 
21 вересня 2016 року Миколаїв № 1 
 
 
Про депутатське звернення депутата обласної ради 
Ковальчука П.В. щодо доцільності надання земель 
сільськогосподарського призначення в оренду 
загальноосвітнім та дошкільним навчальним закладам 
Миколаївської області 
 

Розглянувши депутатське звернення депутата обласної ради       
Ковальчука П.В. про надання земель сільськогосподарського призначення в 
оренду загальноосвітнім та дошкільним навчальним закладам, беручи до уваги 
інформацію Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області 
(лист № 13-14-0.21-8703/2-16 від 09 вересня 2016 року), постійна комісія 
обласної ради 
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію  Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській 

області щодо надання земель сільськогосподарського призначення в оренду 
загальноосвітнім і дошкільним навчальним закладам взяти до відома. 

2. Рекомендувати Головному управлінню Держгеокадастру у 
Миколаївській області на чергове засідання постійної комісії провести аналіз в 
розрізі районів і заходів та проінформувати постійну комісію стосовно 
користування загальноосвітніми та дошкільними навчальними закладами 
землями сільськогосподарського призначення, вказавши її орендну плату. 

 
 
 

 
Голова постійної комісії обласної ради                                     Ю.А. Кормишкін 



 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ  

обласної ради з питань аграрної політики, 
земельних відносин та соціального розвитку села 

 
 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
 
21 вересня 2016 року Миколаїв № 2 
 
 
Про депутатське звернення депутата обласної ради 
Ковальчука П.В. про стан боротьби з карантинними 
бур'янами в Миколаївській області. 
 

Розглянувши депутатське звернення депутата обласної ради        
Ковальчука П.В. про стан боротьби з карантинними бур'янами в Миколаївській 
області, заслухавши пропозиції депутатів профільної постійної комісії, комісія 
обласної ради 
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію  виконуючого обов’язки начальника  Головного 

управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області Степаніщева І.Є. 
щодо стану боротьби із карантинними бур'янами  взяти до відома. 

 
2. Рекомендувати Головному управлінню Держпродспоживслужби у 

Миколаївській області надати інформацію на наступне засідання постійної 
комісії, до 10 жовтня 2016р.: 

- щодо заходів, які проводилися Держпродспоживслужбою за період 
2015-2016рр. в розрізі районів; 

- джерела та обсяги фінансування цих заходів і шляхи їх використання. 
 
 
 
 

Голова постійної комісії обласної ради                           Ю.А. Кормишкін
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