
ІНФОРМАЦІЯ 

про проведені Держгеокадастром  консультаціЇ з громадськістю та взаємодію з громадською радою  

у ІІI кварталі 2016 року 
 

 

№ 

з/п 

Питання / проект акта, щодо яких проведено 

консультації з громадськістю 

Заходи, проведені у рамках 

консультацій з громадськістю із 

зазначенням дати 

Чи звертався 

орган до 

громадської ради 

з пропозицією 

розглянути 

питання / проект 

акта  

Чи розглядала  

громадська 

рада питання / 

проект акта на 

своєму 

засіданні  

Чи надані 

громадською 

радою 

пропозиції 

(зауваження) 

щодо питання / 

проекту акта  

Кількість 

проведених 

засідань 

громадської ради  

Інші заходи 

громадської 

ради  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Проект Закону України «Про 

консолідацію земель» 

Питання розроблення та подання на 

розгляд Кабінету Міністрів України 

законопроекту щодо консолідації 

земель. 

Обговорення за круглим 

столом з представниками 

інститутів громадянського 

суспільства  

29 липня 2016 р. 

 

Так Ні Ні  - - 

2 Проект Закону України «Про обіг 

земель сільськогосподарського 

призначення» 

Питання розроблення та подання 

Кабінетові Міністрів України 

законопроекту щодо обігу земель 

сільськогосподарського призначення 

Обговорення за круглим 

столом з представниками 

інститутів громадянського 

суспільства; підведення 

підсумків обговорення 

29 липня 2016 р. 

 

Так Ні Ні  - - 

3 Проект Закону України «Про 

внесення змін до Закону України 

«Про Державний земельний кадастр» 

 

Зустріч з професійною 

громадськістю за круглим 

столом, з обговорення 

пропозицій зацікавлених 

ІГС. 

14 серпня 2016 року 

Так Ні Ні  - - 
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4 Проект Закону України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України 

щодо плати за земельні ділянки, які 

перебувають у постійному 

користуванні та спільно 

використовуються» 

Круглий стіл з 

представниками ІГС  

14 серпня 2016 року 

Так Ні Ні  - - 

5 Проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо активізації 

проведення земельних торгів» 

Круглий стіл з 

представниками ІГС  

14 серпня 2016 року 

Так Ні Ні  - - 

6 Проект Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про оцінку 

земель» щодо удосконалення 

процедури проведення оцінки земель» 

Обговорення проекту 

Закону на зустрічі з 

громадськістю 

(конференції) 28.08.2016р. 

Так Ні Ні  - - 

7 Проект постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Методики 

нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення» 

Обговорення проекту на 

зустрічі з громадськістю 

(конференції) 28.08.2016р. 

Так Ні Ні  - - 

8 Проект постанови Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до 

Порядку ведення Державного 

земельного кадастру» 

Обговорення проекту на 

зустрічі з громадськістю 

(конференції) 28.08.2016р. 

Так Ні Ні  - - 

9 Проект постанови Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України 

від 17.11.1997 № 1279» 

Обговорення проекту на 

зустрічі з громадськістю  

21.09.2016р. 

Так Ні Ні  - - 

 


