
 

 

  

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                        РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

03.09.2018                                                                                            № 313 

 

 

Про створення районної 

робочої групи для  

проведення аудиту 

використання земель 

сільськогосподарського 

призначення 

 

 

                  Відповідно до статті 16 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», законів України «Про охорону земель», «Про державний 

контроль за використанням та охороною земель», «Про землеустрій», 

відповідно до пункту 1 статті 156 Земельного Кодексу України  та з метою 

ефективного використання земель сільськогосподарського призначення: 

          1. Створити районну робочу групу для проведення аудиту використання 

земель сільськогосподарського призначення (далі – районна робоча група) та 

затвердити її склад (додається). 

           2. Районній робочій групі на основі даних Державного земельного 

кадастру та державного реєстру земель (архіву землевпорядної документації, 

книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю, на право 

постійного користування землею, договорів оренди землі), даних Національної 

кадастрової системи, картографічних матеріалів (у тому числі проектів 

роздержавлення, кадастрової карти та ін.), а також огляду земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення на місцевості забезпечити: 

          проведення аудиту використання земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення у розрізі землевласників та 

землекористувачів до 01.12.2018; 

          організувати інформування громадськості про хід проведення аудиту 

використання земель сільськогосподарського призначення. 

          3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

   Виконувач обов’язків  

голови районної державної 

           адміністрації                                                                               В.ФЕСЕНКО 

 

 

 



 
 

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

                                                                                Розпорядження голови 

                                                                                Миргородської районної      

                                                                                державної адміністрації 

                                                               03.09.2018   № 313 
 

СКЛАД  

районної робочої групи для  проведення аудиту використання земель 

сільськогосподарського призначення 
 

Фесенко  

Віктор Анатолійович 

- перший заступник голови районної державної 

адміністрації, голова робочої групи 

Федорко 

Ганна Григорівна 

- головний спеціаліст відділу агропромислового 

розвитку райдержадміністрації, секретар 

робочої групи 

Члени робочої групи: 

Сороколєт 

Людмила Григорівна 

- в.о. начальника відділу у Миргородському 

районі Головного управління Держгеокадастру 

у Полтавській області (за згодою) 

Молочко 

Наталія Володимирівна 

- начальник Миргородської об’єднаної 

державної податкової інспекції Головного 

управління ДФС у Полтавській області (за 

згодою) 

Бейгул 

Сергій Володимирович 

- начальник Миргородського відділу поліції 

Головного Управління Національної поліції в 

Полтавській області (за згодою) 

Головко 

Юрій Петрович 

- начальник відділу агропромислового розвитку 

райдержадміністрації 

Ушаков 

Олег Анатолійович 

 - головний спеціаліст – юрисконсульт апарату 

райдержадміністрації 

Завгородній  

Віктор Степанович 

- завідувач сектору містобудування, архітектури 

та з питань цивільного захисту 

райдержадміністрації 

Рябко 

Лариса Миколаївна 

- завідувач сектору  економічного розвитку і 

торгівлі райдержадміністрації 

Бродський 

Євгеній Леонідович 

- голова постійної комісії районної ради з питань 

земельних відносин, агропромислового 

комплексу, використання природних та водних 

ресурсів, екології, соціального розвитку села 

(за згодою) 

 - сільський, селищний голова, спеціаліст по 

земельним ресурсам сільської, селищної ради 

за місцем проведення аудиту (за згодою) 
 

  

   

Начальник відділу агропромислового  

розвитку райдержадміністрації                                                     Ю.П.Головко 

 


