
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

25 січня 2017 року 

Велика зала Будинку рад 
  

  

 1. Про стан надання земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства в Красноградському районі. 

  

 Доповідає: Гірман Володимир Володимирович — заступник начальника 

відділу  Держгеокадастру у Красноградському районі Харківської області. 

 

 Виступають:   
 

 Ковчак Світлана Василівна - секретар Кобзівської сільської ради;  
 

 Шатравка Сергій Миколайович — Хрестищенський сільський голова; 

 

 Куценко Раїса Олександрівна — Володимирівський  сільський голова; 

 

 Кузьменко Олександр Іванович — Зорянський  сільський голова; 

 

 Сіденко Любов Миколаївна  — Кирилівський  сільський голова; 

 

 Головач Наталія Володимирівна  — Мартинівський  сільський голова; 

 

 Шаптала Наталія Іванівна — Миколо-Комишуватський  сільський голова; 

 

 Боровська Віолета Павлівна — Наталинський сільський голова; 

 

 Шульгіна Людмила Михайлівна — Іванівський   сільський голова; 

 

 Бакай Анатолій Сергійович — Петрівський  сільський голова; 

 

 Зінченко Михайло Сергійович — Попівський  сільський голова; 

 

 Мартинюк Ольга Володимирівна — Соснівський  сільський голова; 

 

 Кривенко Світлана Миколаївна — Піщанський  сільський голова. 
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ПРОТОКОЛ № 1 

засідання колегії райдержадміністрації 

 

 

25 січня 2017 року 

Велика зала Будинку рад 

 

Засідання колегії розпочали з виступу головного спеціаліста юридичного 

сектору апарату райдержадміністрації Розсохи Світлани Юріївни, яка 

проінформувала про механізм отримання земельних ділянок згідно чинного 

законодавства України. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

 Гірмана В.В. — заступника начальника відділу Держгеокадастру у 

Красноградському районі Харківської області – про стан надання земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства в Красноградському 

районі. 

 Він зауважив, що розпорядником земель сільськогосподарського 

призначення державної власності за межами населених пунктів на території 

Харківської області є Головне управління Держгеокадастру у Харківській 

області.  

Відділ Держгеокадастру у Красноградському районі Харківської області є 

структурним підрозділом зазначеного Управління і не наділений 

повноваженнями щодо надання дозвільних документів (наказів) про надання 

дозволу на передачу їх у власність. Громадяни зацікавлені в одержанні земельної 

ділянки у власність, в тому числі і для ведення особистого селянського 

господарства, звертаються із відповідним клопотанням безпосередньо до 

Головного управління. 

Державні кадастрові реєстратори Відділу здійснюють реєстрацію 

земельної ділянки у Державному земельному кадастрі лише після затвердження 

відповідного Проекту землеустрою згідно з наказом Головного управління 

Держгеокадастру у Харківській області. 

Учасникам АТО у разі їх звернення до Відділу надається всебічна 

консультативна та дорадча допомога щодо отримання земельних ділянок. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Про стан надання земельних ділянок у межах населених пунктів 

сільськими радами Красноградського району: 
 Ковчак Світлану Василівну - секретаря Кобзівської сільської ради;  

 Шатравку Сергія Миколайовича — Хрестищенського  сільського голову; 

 Куценко Раїсу  Олександрівну — Володимирівського  сільського голову; 

 Кузьменка Олександра Івановича — Зорянського  сільського голову; 
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 Сіденко Любов Миколаївну  — секретаря  Кирилівської сільської ради ; 

 Головач Наталію Володимирівну  — секретаря Мартинівської сільської ради; 

 Шапталу НаталіюІванівну — Миколо-Комишуватського  сільського голову; 

 Боровську Віолету Павлівну — Наталинського  сільського голову; 

 Шульгіну Людмилу Михайлівну — Іванівського   сільського голову; 

 Бакай Анатолія Сергійовича — Петрівського  сільського голову; 

 Зінченка Михайла Сергійовича — Попівського  сільського голову; 

 Мартинюк Ольгу Володимирівну — Соснівського  сільського голову; 

 Кривенко Світлану Миколаївну — Піщанського  сільського голову. 

 

 ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ: 

ТРЕТЯКОВ Є.А. – голова райдержадміністрації, голова колегії – 

наголосив, що конфліктна ситуація, яка склалася  по отриманню мешканцями 

Красноградського району земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства, набула громадського резонансу в районі, а також 

зазначив, що позиція районної та обласної  державної адміністрації єдина: 

законні права громадян не можуть порушуватися. На жаль ті зміни, що відбулися 

в законодавстві не дають повноважень райдержадміністрації впливати на процес 

оформлення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства. Рішення стосовно земель запасу приймалися Головним 

управлінням Держгеокадастру Харківської області.  

РУДЬМАН Є.О. – начальник сектору кримінальної поліції 

Красноградського відділу поліції Головного Управління Національної поліції 

України в Харківській області – доповів, що прокуратурою по Кобзівці відкрито 

кримінальне провадження. 

БАКАЙ А.С. — Петрівський  сільський голова, запропонував звернутися 

до Головного управління Держгеокадастру з проханням надавати  копію Наказів 

до органів місцевого самоврядування, з метою ефективноїо організації роботи по 

сплаті земельних податків.  

 

  

 ВИРІШИЛИ: 

 

 У результаті обговорення питання про стан надання земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства в Красноградському районі 

колегія районної державної адміністрації вирішила: 

 

1. Красноградській районній державні адміністрації: 

1.1. Звернутися до правоохоронних органів з метою перевірки законності 

оформлення документації у сфері надання земельних ділянок громадянам. 

 

1.2. Підготувати звернення до голови Харківської обласної державної 

адміністрації Світличної Ю.О. щодо сприяння у вирішенні конфліктної ситуації, 

яка виникла на території Кобзівської сільської ради з виділення земельних 

ділянок за межами населеного пункту.   
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1.3. Звернутися до Головного управління Держгеокадастру у 

Харківській області щодо невідповідності займаній посаді начальника відділу  

Держгеокадастру у Красноградському районі Харківської області. 

 

2. Юридичному сектору апарату райдержадміністрації підготувати детальну 

інформацію у розрізі всіх населених пунктів району щодо надання земельних 

ділянок для ведення особистого підсобного господарства.  

 

(прийнято одноголосно) 

 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії  

райдержадміністрації                      оригінал підписано                    Є.А. Третяков  

 

 
Чистікова Л.М. 

 


