
 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про заплановані на квітень 2018 року електронні консультації з громадськістю 

щодо проектів актів 

 
Назва проекту акта, що 

виноситься на 

обговорення 

 

Мета розроблення проекту акта 

 

Електронна адреса 

оприлюднення проекту акта 

на офіційному веб-сайті 

органу виконавчої влади 

 

Орієнтовна дата 

проведення 

обговорення 

Прізвище, ім’я, по 

батькові, посада, 

контактні дані 

відповідальної особи 

органу виконавчої 

влади 

1 2 3 4 5 

Проект наказу Міністерства 

аграрної політики та 

продовольства України 

“Про затвердження 

уніфікованої форми акта, 

що складається за 

результатами проведення 

планового (позапланового) 

заходу державного нагляду 

(контролю) щодо 

додержання суб’єктом 

господарювання вимог 

законодавства у сфері 

землеустрою” 

 

Нормативно-правове 

врегулювання переліку питань для 

проведення планових 

(позапланових) заходів 

державного нагляду (контролю) у 

сфері землеустрою 

http://land.gov.ua/info/proekt-

nakazu-ministerstva-ahrarnoi-

polityky-ta-prodovolstva-

ukrainy-pro-zatverdzhennia-

unifikovanoi-formy-akta-shcho-

skladaietsia-za-rezultatamy-

provedennia-planovoho-

pozaplanovoho-zakhodu-

derzhav/ 

до 2 квітня Начальник відділу 

консультацій з 

громадськістю та 

зв’язків зі ЗМІ 

Департаменту 

забезпечення діяльності 

служби 

Галушка Ольга Іванівна,  

тел.: 244 82 53,  

e-mail: press@land.gov.ua 
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1 2 3 4 5 

Проект наказу Міністерства 

аграрної політики та 

продовольства України 

“Про затвердження 

уніфікованої форми акта, 

що складається за 

результатами проведення 

планового (позапланового) 

заходу державного нагляду 

(контролю) щодо 

додержання суб’єктом 

господарювання вимог 

законодавства у сфері 

топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності” 

 

Удосконалення державного 

нагляду (контролю) у сфері 

топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності та 

приведення у відповідність до 

вимог законів України “Про 

основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності” та “Про 

топографо-геодезичну і 

картографічну діяльність” заходів 

із здійснення контролю 

http://land.gov.ua/info/proekt-

nakazu-ministerstva-ahrarnoi-

polityky-ta-prodovolstva-

ukrainy-pro-zatverdzhennia-

unifikovanoi-formy-akta-shcho-

skladaietsia-za-rezultatamy-

provedennia-planovoho-

pozaplanovoho-zakhod/ 

до 2 квітня Начальник відділу 

консультацій з 

громадськістю та 

зв’язків зі ЗМІ 

Департаменту 

забезпечення діяльності 

служби 

Галушка Ольга Іванівна,  

тел.: 244 82 53,  

e-mail: press@land.gov.ua 

 

Проект наказу Міністерства 

аграрної політики та 

продовольства України 

“Про затвердження 

уніфікованої форми акта, 

який складається за 

результатами проведення 

планового (позапланового) 

заходу державного нагляду 

(контролю) щодо 

додержання суб’єктом 

господарювання вимог 

законодавства у сфері 

використання та охорони 

земель” 

 

Організація здійснення 

державного нагляду (контролю) 

на належному рівні, забезпечення 

прозорості у відносинах між 

суб’єктами господарювання і 

органом державного нагляду 

(контролю), забезпечення 

організації планових і 

позапланових заходів державного 

нагляду (контролю) за 

додержанням земельного 

законодавства 

http://land.gov.ua/info/proekt-

nakazu-ministerstva-ahrarnoi-

polityky-ta-prodovolstva-

ukrainy-pro-zatverdzhennia-

unifikovanoi-formy-akta-iakyi-

skladaietsia-za-rezultatamy-

provedennia-planovoho-

pozaplanovoho-zakhodu-

derzhav/ 

до 6 квітня Начальник відділу 

консультацій з 

громадськістю та 

зв’язків зі ЗМІ 

Департаменту 

забезпечення діяльності 

служби 

Галушка Ольга Іванівна,  

тел.: 244 82 53,  

e-mail: press@land.gov.ua 
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Проект постанови Кабінету 

Міністрів України “Про 

затвердження критеріїв, за 

якими оцінюється ступінь 

ризику від провадження 

господарської діяльності, 

пов’язаної з використанням 

та охороною земель, і 

визначається періодичність 

здійснення планових 

заходів державного нагляду 

(контролю) Державною 

службою з питань геодезії, 

картографії та кадастру” 

 

Затвердження критеріїв, за якими 

оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської 

діяльності, пов’язаної з 

використанням та охороною 

земель, впливом на якісний стан 

земель та родючість ґрунтів і 

визначається періодичність 

здійснення планових заходів 

державного нагляду (контролю) за 

використанням та охороною 

земель Держгеокадастром 

http://land.gov.ua/info/proekt-

postanovy-kabinetu-ministriv-

ukrainy-pro-zatverdzhennia-

kryteriiv-za-iakymy-otsiniuietsia-

stupin-ryzyku-vid-

provadzhennia-hospodarskoi-

diialnosti-poviazanoi-z-

vykorystanniam-ta-okhor/ 

до 6 квітня Начальник відділу 

консультацій з 

громадськістю та 

зв’язків зі ЗМІ 

Департаменту 

забезпечення діяльності 

служби 

Галушка Ольга Іванівна,  

тел.: 244 82 53,  

e-mail: press@land.gov.ua 

 

 

mailto:press@land.gov.ua

