
Орієнтовний план  

проведення консультацій з громадськістю 

на 2013 рік 

 

№ 

з/п 

Питання (проект рішення), яке 

виноситься на обговорення 

Заходи, які заплановані в 

рамках проведення 

консультацій 

Орієнтовний 

строк 

проведення 

консультацій 

Очікувані 

результати 

проведення 

заходів 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний за 

проведення 

консультацій 

Контактні дані 

структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення 

консультацій 

1. Проект наказу Держземагентства 

України “Про затвердження зразка 

витягу з Державного реєстру 

оцінювачів з експертної грошової 

оцінки земельних ділянок” 

- електронні консультації; 

- зустріч з громадськістю; 

- засідання Громадської ради 

при Держземагентстві України 

березень Отримання від 

громадськості 

пропозицій та 

зауважень до 

проекту акта 

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю; 

Управління ринку та 

оцінки земель; 

Юридичний 

департамент 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 

2. Проект нормативно-правового акта 

щодо приведення чинних 

нормативно-правових актів у 

відповідність до вимог Закону 

України “Про адміністративні 

послуги” 

- електронні консультації; 

- засідання за круглим столом; 

- засідання Громадської ради 

при Держземагентстві України 

березень  Отримання від 

громадськості 

пропозицій та 

зауважень до 

проекту акта 

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю; 

Юридичний 

департамент 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 

3. Звіт про витрачання 

Держземагентством України у 

2012 році бюджетних коштів 

- зустріч з громадськістю; 

- засідання за круглим столом; 

- конференціяК 

- засідання Громадської ради 

при Держземагентстві України; 

- оприлюднення на веб-сайті 

Держземагентства України 

березень Інформування 

представників 

громадськості 

про витрачання 

органом у 

звітному році 

бюджетних 

коштів 

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю; 

Управління 

фінансового 

забезпечення 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 



№ 

з/п 

Питання (проект рішення), яке 

виноситься на обговорення 

Заходи, які заплановані в 

рамках проведення 

консультацій 

Орієнтовний 

строк 

проведення 

консультацій 

Очікувані 

результати 

проведення 

заходів 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний за 

проведення 

консультацій 

Контактні дані 

структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення 

консультацій 

4. Проект постанови Кабінету Міністрів 

України “Про затвердження критеріїв, 

за якими оцінюється ступінь ризику 

від провадження господарської 

діяльності та визначається 

періодичність здійснення планових 

заходів державного нагляду 

(контролю) за топографо-

геодезичною і картографічною 

діяльністю” 

- електронні консультації; 

- засідання Громадської ради 

при Держземагентстві України 

І квартал Отримання від 

громадськості 

пропозицій та 

зауважень до 

проекту акта  

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю;  

Департамент 

топографо-

геодезичної і 

картографічної 

діяльності 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 

5. Проект постанови Кабінету Міністрів 

України “Про затвердження Порядку 

загальнодержавного топографічного і 

тематичного картографування” 

- електронні консультації; 

- засідання за круглим столом; 

- засідання Громадської ради 

при Держземагентстві України 

квітень Отримання від 

громадськості 

пропозицій та 

зауважень до 

проекту акта  

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю;  

Департамент 

топографо-

геодезичної і 

картографічної 

діяльності 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 

6. Проект постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження 

Положення про порядок побудови 

Державної геодезичної мережі 

України» 

- електронні консультації; 

- засідання за круглим столом; 

- засідання Громадської ради 

при Держземагентстві України 

квітень Отримання від 

громадськості 

пропозицій та 

зауважень до 

проекту акта  

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю;  

Департамент 

топографо-

геодезичної і 

картографічної 

діяльності 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 



№ 

з/п 

Питання (проект рішення), яке 

виноситься на обговорення 

Заходи, які заплановані в 

рамках проведення 

консультацій 

Орієнтовний 

строк 

проведення 

консультацій 

Очікувані 

результати 

проведення 

заходів 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний за 

проведення 

консультацій 

Контактні дані 

структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення 

консультацій 

7. Проект постанови Кабінету Міністрів 

України “Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 22 липня 1999 № 1344”  

(постанова Кабінету Міністрів 

України від 22.07.1999 “Про 

затвердження Положення про 

порядок надходження, зберігання, 

використання та обліку матеріалів 

Державного картографо-

геодезичного фонду України”) 

- електронні консультації; 

- засідання Громадської ради 

при Держземагентстві України 

квітень Отримання від 

громадськості 

пропозицій та 

зауважень до 

проекту акта  

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю;  

Департамент 

топографо-

геодезичної і 

картографічної 

діяльності 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 

8. Проект постанови Кабінету Міністрів 

України “Про Порядок ведення 

державного обліку, реєстрації та 

проведення експертизи топографо-

геодезичних і картографічних робіт та 

їх результатів” 

- електронні консультації; 

- засідання за круглим столом; 

- засідання Громадської ради 

при Держземагентстві України 

квітень Отримання від 

громадськості 

пропозицій та 

зауважень до 

проекту акта  

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю;  

Департамент 

топографо-

геодезичної і 

картографічної 

діяльності 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 

9. Проект постанови Кабінету Міністрів 

України “Про затвердження Порядку 

здійснення державного геодезичного 

нагляду (контролю) у сфері 

топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності” 

- електронні консультації; 

- засідання за круглим столом; 

- засідання Громадської ради 

при Держземагентстві України 

квітень Отримання від 

громадськості 

пропозицій та 

зауважень до 

проекту акта  

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю;  

Департамент 

топографо-

геодезичної і 

картографічної 

діяльності 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 



№ 

з/п 

Питання (проект рішення), яке 

виноситься на обговорення 

Заходи, які заплановані в 

рамках проведення 

консультацій 

Орієнтовний 

строк 

проведення 

консультацій 

Очікувані 

результати 

проведення 

заходів 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний за 

проведення 

консультацій 

Контактні дані 

структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення 

консультацій 

10. “Державний земельний кадастр 

України станом на 1 січня 2013 року” 

та “Структура, динаміка та розподіл 

земельного фонду України станом на 

1 січня 2013 року” 

- електронні консультації; 

- зустріч з громадськістю 

травень Інформування 

громадськості 

про стан 

земельного 

фонду України 

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю; 

Юридичний 

департамент; 

Департамент 

державного 

земельного кадастру 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 

11. Проект Закону України “Про обіг 

земель сільськогосподарського 

призначення” 

- електронні консультації; 

- зустріч з громадськістю; 

- засідання за круглим столом; 

- конференція; 

- громадські слухання; 

- теледебати; 

- радіодебати; 

- Інтернет-конференція; 

- засідання Громадської ради 

при Держземагентстві України 

червень Отримання від 

громадськості 

пропозицій та 

зауважень до 

проекту акта 

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю; 

Управління ринку та 

оцінки земель; 

Юридичний 

департамент 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 

12. Проект Закону України “Про 

внесення змін до Закону України 

“Про Державний земельний кадастр” 

- електронні консультації; 

- зустріч з громадськістю; 

- засідання за круглим столом; 

- засідання Громадської ради 

при Держземагентстві України 

червень Отримання від 

громадськості 

пропозицій та 

зауважень до 

проекту акта 

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю; 

Юридичний 

департамент; 

Департамент 

державного 

земельного кадастру 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 



№ 

з/п 

Питання (проект рішення), яке 

виноситься на обговорення 

Заходи, які заплановані в 

рамках проведення 

консультацій 

Орієнтовний 

строк 

проведення 

консультацій 

Очікувані 

результати 

проведення 

заходів 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний за 

проведення 

консультацій 

Контактні дані 

структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення 

консультацій 

13. Проекти наказів Мінагрополітики 

України з питань взаємодії 

Державного земельного кадастру з 

іншими кадастрами та 

інформаційними системами 

- електронні консультації; 

- засідання за круглим столом; 

- засідання Громадської ради 

при Держземагентстві України 

червень Отримання від 

громадськості 

пропозицій та 

зауважень до 

проектів актів 

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю; 

Юридичний 

департамент; 

Департамент 

державного 

земельного кадастру 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 

14. Проект наказу Держземагентства 

України “Про затвердження нової 

форми звітності з обліку кількості та 

якості земель” 

- електронні консультації; 

- зустріч з громадськістю; 

- засідання за круглим столом; 

- засідання Громадської ради 

при Держземагентстві України 

червень Отримання від 

громадськості 

пропозицій та 

зауважень до 

проекту акта 

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю; 

Юридичний 

департамент; 

Департамент 

державного 

земельного кадастру 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 

15. Постанова Кабінету Міністрів 

України “Про затвердження 

Державної цільової науково-технічної 

програми  розвитку топографо-

геодезичної діяльності та 

національного картографування на 

2011-2015 роки” 

- електронні консультації; 

- зустріч з громадськістю; 

- засідання за круглим столом; 

- засідання Громадської ради 

при Держземагентстві України 

ІІ квартал Отримання від 

громадськості 

пропозицій та 

зауважень до 

проекту акта  

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю;  

Департамент 

топографо-

геодезичної і 

картографічної 

діяльності 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 



№ 

з/п 

Питання (проект рішення), яке 

виноситься на обговорення 

Заходи, які заплановані в 

рамках проведення 

консультацій 

Орієнтовний 

строк 

проведення 

консультацій 

Очікувані 

результати 

проведення 

заходів 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний за 

проведення 

консультацій 

Контактні дані 

структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення 

консультацій 

16. Проект постанови Кабінету Міністрів 

України “Про затвердження 

Державної цільової програми 

розвитку земельних відносин в 

Україні на період до 2020 року” 

- електронні консультації; 

- зустріч з громадськістю; 

- засідання за круглим столом; 

- конференція; 

- громадські слухання; 

- Інтернет-конференція; 

- засідання Громадської ради 

при Держземагентстві України 

ІІ квартал Отримання від 

громадськості 

пропозицій та 

зауважень до 

проекту акта  

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю;  

Управління 

координації 

законопроектної 

діяльності 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 

17. Проект наказу Держземагентства 

України “Про затвердження 

уніфікованої форми Акта перевірки у 

сфері топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності та базового 

переліку питань для здійснення 

планових заходів державного нагляду 

(контролю)” 

- електронні консультації; 

- засідання за круглим столом; 

- засідання Громадської ради 

при Держземагентстві України 

перше 

півріччя 
Отримання від 

громадськості 

пропозицій та 

зауважень до 

проекту акта  

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю;  

Департамент 

топографо-

геодезичної і 

картографічної 

діяльності 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 

18. Проект Закону України про внесення 

змін до Закону України “Про 

землеустрій” щодо визначення 

складу кожного виду документації із 

землеустрою 

- електронні консультації; 

- засідання за круглим столом; 

- засідання Громадської ради 

при Держземагентстві України 

липень  Отримання від 

громадськості 

пропозицій та 

зауважень до 

проекту акта 

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю; 

Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 

19. Проект галузевої програми (заходів) 

сприяння розвитку громадянського 

суспільства 

- електронні консультації; 

- зустріч з громадськістю; 

- засідання за круглим столом; 

- конференція; 

- форум; 

- засідання Громадської ради 

при Держземагентстві України 

липень Отримання від 

громадськості 

пропозицій та 

зауважень до 

проекту 

програми 

(заходів) 

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю; 

Юридичний 

департамент 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 



№ 

з/п 

Питання (проект рішення), яке 

виноситься на обговорення 

Заходи, які заплановані в 

рамках проведення 

консультацій 

Орієнтовний 

строк 

проведення 

консультацій 

Очікувані 

результати 

проведення 

заходів 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний за 

проведення 

консультацій 

Контактні дані 

структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення 

консультацій 

20. Проект постанови Кабінету Міністрів 

України “Про внесення змін до 

Порядку визначення розмірів і меж 

водоохоронних зон та режиму 

ведення господарської діяльності в 

них” 

- електронні консультації; 

- зустріч з громадськістю; 

- засідання за круглим столом; 

- засідання Громадської ради 

при Держземагентстві України 

липень Отримання від 

громадськості 

пропозицій та 

зауважень до 

проекту акта 

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю; 

Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 

21. Проект постанови Кабінету Міністрів 

України “Про внесення змін та 

визначення такими, що втратили 

чинність, деяких постанов Кабінету 

Міністрів України” 

- електронні консультації; 

- засідання Громадської ради 

при Держземагентстві України 

липень Отримання від 

громадськості 

пропозицій та 

зауважень до 

проекту акта 

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю; 

Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 

22. Проекти нормативно-правових актів 

щодо спрощення процедур надання 

адміністративних послуг шляхом 

перегляду переліків документів, 

необхідних для одержання 

адміністративних послуг 

- електронні консультації; 

- зустріч з громадськістю; 

- засідання за круглим столом; 

- конференція; 

- форум; 

- засідання Громадської ради 

при Держземагентстві України 

вересень  Отримання від 

громадськості 

пропозицій та 

зауважень до 

проектів актів 

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю; 

Юридичний 

департамент 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 

23. Проект Закону України щодо 

раціонального використання ґрунтів 

- електронні консультації; 

- засідання за круглим столом; 

- конференція; 

- засідання Громадської ради 

при Держземагентстві України 

вересень  Отримання від 

громадськості 

пропозицій та 

зауважень до 

проекту акта 

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю; 

Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 



№ 

з/п 

Питання (проект рішення), яке 

виноситься на обговорення 

Заходи, які заплановані в 

рамках проведення 

консультацій 

Орієнтовний 

строк 

проведення 

консультацій 

Очікувані 

результати 

проведення 

заходів 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний за 

проведення 

консультацій 

Контактні дані 

структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення 

консультацій 

24. Проекти актів, необхідні для 

забезпечення реалізації Закону 

України від 6 вересня 2012 р. № 5245-

VІ “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

розмежування земель державної та 

комунальної власності” 

- електронні консультації; 

- зустріч з громадськістю; 

- засідання за круглим столом; 

- засідання Громадської ради 

при Держземагентстві України 

ІІІ квартал Отримання від 

громадськості 

пропозицій та 

зауважень до 

проектів актів 

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю; 

Юридичний 

департамент; 

Департамент 

державного 

земельного кадастру 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 

25. Проект Закону України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо визначення 

складу, змісту та порядку погодження 

документації із землеустрою” 

- електронні консультації; 

- засідання за круглим столом; 

- засідання Громадської ради 

при Держземагентстві України 

жовтень Отримання від 

громадськості 

пропозицій та 

зауважень до 

проекту акта 

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю; 

Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 

26. Проект Закону України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо удосконалення 

процедури відведення земельних 

ділянок” 

- електронні консультації; 

- зустріч з громадськістю; 

- засідання за круглим столом; 

- конференція; 

- форум; 

- засідання Громадської ради 

при Держземагентстві України 

листопад Отримання від 

громадськості 

пропозицій та 

зауважень до 

проекту акта 

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю; 

Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 

27. Проект наказу Держземагентства 

України “Про затвердження 

орієнтовного плану проведення 

консультацій з громадськістю на 

2014 рік” 

- електронні консультації; 

- зустрічі з громадськістю; 

- засідання Громадської ради 

при Держземагентстві України 

грудень Отримання від 

громадськості 

пропозицій та 

зауважень до 

проекту плану 

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 



№ 

з/п 

Питання (проект рішення), яке 

виноситься на обговорення 

Заходи, які заплановані в 

рамках проведення 

консультацій 

Орієнтовний 

строк 

проведення 

консультацій 

Очікувані 

результати 

проведення 

заходів 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний за 

проведення 

консультацій 

Контактні дані 

структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення 

консультацій 

28. Проект наказу Держземагентства 

України “Про забезпечення 

здійснення підготовки ліцитаторів” 

(структура і програма курсу) 

- електронні консультації; 

- засідання Громадської ради 

при Держземагентстві України 

грудень Отримання від 

громадськості 

пропозицій та 

зауважень до 

проектів актів 

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю;  

Управління ринку та 

оцінки земель; 

Юридичний 

департамент 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 

29. Інші проекти законодавчих та 

нормативно-правових актів, 

розроблення яких передбачене 

Національним планом дій на 2013 рік 

щодо впровадження Програми 

економічних реформ на 2010-2014 

роки “Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, 

ефективна держава” 

- електронні консультації; 

- зустріч з громадськістю; 

- засідання за круглим столом; 

- конференція; 

- форум; 

- громадські слухання; 

- збори; 

- Інтернет-конференція; 

- засідання Громадської ради 

при Держземагентстві України 

протягом  

року 

Отримання від 

громадськості 

пропозицій та 

зауважень до 

проектів актів 

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю; 

структурні підрозділи, 

відповідальні за 

розробку проектів 

актів 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 

30. Інші проекти нормативно-правових, 

у тому числі регуляторних, актів, 

розробником яких є 

Держземагентство України 

- електронні консультації; 

- зустріч з громадськістю; 

- засідання за круглим столом; 

- конференція; 

- громадські слухання; 

- Інтернет-конференція; 

- засідання Громадської ради 

при Держземагентстві України 

протягом  

року 

Отримання від 

громадськості 

пропозицій та 

зауважень до 

проектів актів 

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю; 

структурні підрозділи, 

відповідальні за 

розробку проектів 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 



№ 

з/п 

Питання (проект рішення), яке 

виноситься на обговорення 

Заходи, які заплановані в 

рамках проведення 

консультацій 

Орієнтовний 

строк 

проведення 

консультацій 

Очікувані 

результати 

проведення 

заходів 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний за 

проведення 

консультацій 

Контактні дані 

структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення 

консультацій 

31. Проекти державних програм 

економічного і соціального розвитку 

у сфері земельних відносин, рішення 

щодо стану їх виконання 

- електронні консультації; 

- зустріч з громадськістю; 

- засідання за круглим столом; 

- конференція; 

- форум; 

- громадські слухання; 

- збори 

протягом  

року 

Отримання від 

громадськості 

пропозицій та 

зауважень до 

проектів 

програм 

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю; 

структурні підрозділи, 

відповідальні за 

розробку проектів 

програм 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 

32. Проекти нормативно-правових актів, 

розроблених з метою забезпечення 

сприятливих умов для утворення та 

функціонування інститутів 

громадянського суспільства 

- зустріч з громадськістю; 

- засідання Громадської ради 

при Держземагентстві України 

протягом  

року 

Отримання від 

громадськості 

пропозицій та 

зауважень до 

проектів актів 

Відділ взаємодії зі 

ЗМІ та громадськістю;  

Юридичний 

департамент 

тел. (044) 244-82-53 

e-mail: mmdkzr@ukr.net 

 


