
ІНФОРМАЦІЯ 

про проведені Держгеокадастром  консультації з громадськістю та взаємодію з громадською радою  

у IІ кварталі 2018 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 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” 

Обговорення на зустрічі з 

громадськістю 2 квітня  

2018 року 

Так Ні Ні – – 
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2. 
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” 

 

Обговорення на зустрічі з 

громадськістю 2 квітня  

2018 року 

Так Ні Ні – – 

3. 
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” 

 

Обговорення на зустрічі з 

громадськістю 2 квітня  

2018 року 

Так Ні Ні – – 
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4. 
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” 

 

Обговорення на зустрічі з 

громадськістю 2 квітня  

2018 року 

Так Ні Ні – – 
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