
 

 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

21.04.2021                                                                                                   №  258-ОД 

 

 

Про утворення робочої групи з 

питань, пов’язаних з розпоря-

дженням землями державної 

власності  

 

 

Відповідно до статей 6, 21, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Земельного кодексу України, Водного кодексу України, з метою 

раціонального та ефективного використання земельних ділянок державної 

власності (у тому числі земельних ділянок з розташованими на них водними 

об’єктами) за межами населених пунктів на території Сумської області: 

1. Утворити робочу групу з питань, пов’язаних з розпорядженням 

землями державної власності та затвердити її склад (додається). 

2. Затвердити Положення про робочу групу з питань, пов’язаних з 

розпорядженням землями державної власності (додається). 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Савченка Т.Г. 

 

 

Голова  Василь ХОМА 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації 

21 квітня 2021 року № 258-ОД 

 
СКЛАД 

робочої групи з питань, пов’язаних з розпорядженням землями 

державної власності 

 

 

Савченко 

Тарас Григорович 

– заступник голови Сумської обласної державної 

адміністрації, голова комісії 
 

Маслак  

Олександр Миколайович 

– виконуючий обов’язки директора Департаменту 

агропромислового розвитку Сумської обласної 

державної адміністрації, заступник голови 

робочої групи 
 

Мельник  

Валентина Миколаївна 

– головний спеціаліст-юрисконсульт Департаменту 

агропромислового розвитку Сумської обласної 

державної адміністрації, секретар робочої групи 
 

Афанасієва 

Світлана Вікторівна 

– начальник відділу водних відносин та басейнової 

взаємодії Регіонального офісу водних ресурсів у 

Сумській області (за згодою) 
 

Бібіков 

Олександр Сергійович 

– представник благодійної організації 

«Благодійний фонд «Добро в кожному» (за 

згодою) 
 

Забіяка 

Ігор Володимирович 

– радник голови Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

Калайдова 

Світлана Анатоліївна 

– начальник юридичного відділу апарату Сумської 

обласної державної адміністрації 
 

Копаниця 

Євген Миколайович 

– представник громадської організації «Подумай» 

(за згодою) 
 

Литвин 

Віталій Миколайович 

– заступник начальника відділу – старший 

державний інспектор з охорони навколишнього 

природного середовища Сумської області 

Державної екологічної інспекції у Сумській 

області (за згодою) 
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Матусевич  

Микола Миколайович 
 

– представник громадської організації «Ромале» (за 

згодою) 

Підопригора 

Віталій Олександрович 

– начальник відділу іхтіології та регулювання 

рибальства Управління державного агентства 

рибного господарства у Сумській області (за 

згодою) 
 

Симоненко 

Ігор Станіславович 

– заступник директора Департаменту – начальник 

управління енергетики та заповідної справи 

Департаменту захисту довкілля та енергетики 

Сумської обласної державної адміністрації  
 

Хамуленко 

Олександра Сергіївна 

– начальник відділу з питань запобігання та 

виявлення корупції Сумської обласної державної 

адміністрації 
 

Ховзун 

Сергій Володимирович 

– представник громадської організації «Одна кров» 

(за згодою) 
 

Шепель 

Ольга Вікторівна 

– начальник відділу землеустрою та охорони 

земель Управління землеустрою та охорони 

земель Головного управління Держгеокадастру у 

Сумській області (за згодою) 
 

Шерстюк 

Микола Миколайович 

– начальник відділу – старший державний 

інспектор з охорони навколишнього природного 

середовища Сумської області Державної 

екологічної інспекції у Сумській області (за 

згодою) 

 

 

Керівник апарату              Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

Виконуючий обов’язки  

директора Департаменту  

агропромислового розвитку            Олександр МАСЛАК 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації 

21 квітня 2021 року № 258-ОД 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про робочу групу з питань, пов’язаних з розпорядженням землями 

державної власності 

 

1. Це положення регулює організаційні питання діяльності робочої групи 

з врегулювання питань, пов’язаних з розпорядженням землями державної 

власності (далі – робоча група). 

2. Робоча група є постійно діючим дорадчим органом, що утворюється 

розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації з метою 

організації роботи з розпорядження землями державної власності, забезпечення 

раціонального та ефективного їх використання на території області, запобігання 

порушенням земельного законодавства. 

3. У своїй діяльності робоча група керується Конституцією України, 

Земельним кодексом України, Водним кодексом України, законами України 

«Про аквакультуру», «Про оцінку земель», «Про оренду землі», «Про 

землеустрій», іншими нормативно-правовими актами України, 

розпорядженнями, дорученнями голови Сумської обласної державної 

адміністрації та цим Положенням. 

4. Основними завданнями робочої групи є розгляд питань, пов’язаних з 

визначенням істотних умов договорів оренди земельних ділянок державної 

власності, у тому числі із розташованими на них водними об’єктами, зокрема, 

відсотку орендної плати за земельні ділянки державної власності та строку дії 

договорів оренди земельних ділянок державної власності, у тому числі із 

розташованими на них водними об’єктами, при наданні в оренду земельних 

ділянок державної власності, їх поновлення (продовження) та внесення змін до 

вищезазначених договорів оренди, за умови зазначених заявником у зверненні 

відсотка нижчого від максимально визначеного на законодавчому рівні та 

строку дії вищезазначених договорів понад 10 років. 

5. Робоча група з метою реалізації покладених на неї завдань має право: 

1) отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів 

Сумської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, 

виконавчих органів місцевих рад інформацію, необхідну для виконання 

покладених на неї завдань; 

2) залучати у встановленому законодавством порядку до участі у своїй 

роботі посадових осіб районних державних адміністрацій, виконавчих органів 
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місцевих рад (за погодженням з їх керівниками), фахівців, консультантів та 

незалежних експертів (за згодою). 

6. Робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, 

секретаря та її членів. Кількісний та персональний склад затверджується 

розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації. 

До складу робочої групи включаються представники апарату та 

структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади та інших установ 

(за погодженням з їх керівниками). 

7. Голова робочої групи: 

1) забезпечує скликання засідання робочої групи, визначає порядок 

денний; 

2) головує на засіданнях робочої групи; 

3) організовує та направляє роботу робочої групи; 

4) приймає у разі необхідності у встановленому порядку рішення про 

залучення до діяльності робочої групи фахівців, незалежних експертів та 

консультантів. 

За відсутності голови робочої групи його функції здійснює заступник 

голови робочої групи. 

8. Секретар робочої групи: 

1) здійснює організаційне та документаційне забезпечення роботи 

робочої групи; 

2) веде протокол засідання робочої групи. 

9. Формою роботи робочої групи є засідання. Засідання робочої групи є 

правомочним за умови присутності на засіданні не менше половини членів  

від загального складу робочої групи. 

10. Рішення робочої групи приймається простою більшістю голосів 

присутніх на засіданні шляхом відкритого голосування. У разі рівного 

розподілу голосів вирішальним є голос головуючого. 

11. Рішення робочої групи оформляється протоколом, який підписується 

головуючим на засіданні та секретарем. 

Член робочої групи, який не підтримує рішення робочої групи, має право 

викласти у письмовій формі свою думку, що додається до протоколу засідання. 

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення 

діяльності робочої групи здійснює Департамент агропромислового розвитку 

Сумської обласної державної адміністрації. 
 

Керівник апарату             Ігор КАЛЬЧЕНКО 
 

Виконуючий обов’язки 

директора Департаменту 

агропромислового розвитку           Олександр МАСЛАК 


