
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ Держгеокадастру 

26.12.2019 № 353 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю  

на 2020 рік  

 
 

№ 

 

Питання або проект 

нормативно-правового акта   

Захід, що 

проводитиметься у 

рамках консультацій 

з громадськістю  

Строк 

проведення 

консультацій 

 

Заінтересовані сторони, 

яких планується залучити 

до консультацій 

 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального 

за проведення консультацій  

(телефон, e-mail) 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України 

щодо забезпечення внесення до 

Державного земельного 

кадастру відомостей про 

державний кордон України» 

 

Оприлюднення на 

вебсайті 

Держгеокадастру 

Лютий 

2020 року 

Органи виконавчої влади, 

державні кадастрові 

реєстратори 

Департамент топографо-

геодезичної і картографічної 

діяльності 

тел. (044) 299 35 14, 

 

e-mail: topomaps@land.gov.ua 

 

2. Проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України 

щодо регулювання оцінки 

майна» 

Зустріч з  

громадськістю 

Липень 

2020 року 

Органи місцевого 

самоврядування, громадські 

організації оцінювачів, 

землевласники, 

землекористувачі 

Департамент міжнародної 

співпраці та ринку земель 

тел. (044) 299 35 43, 

 
e-mail: rynok_zem@land.gov.ua 

 

3.  Проект Закону України «Про 

внесення змін до Закону 

України «Про оцінку земель» 

щодо вдосконалення засад 

проведення оцінки земель» 

 

 

 

Зустріч з 

громадськістю 

Липень 

2020 року 

Органи місцевого 

самоврядування, громадські 

організації оцінювачів, 

землевласники, 

землекористувачі 

Департамент міжнародної 

співпраці та ринку земель 

тел. (044) 299 35 43, 

 
e-mail: rynok_zem@land.gov.ua 
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4. Проект Закону України «Про 

консолідацію земель» 

Зустріч з 

громадськістю 

Жовтень 

2020 року 

Органи виконавчої влади, 

органи місцевого 

самоврядування, 

землевласники, 

землекористувачі 

Департамент міжнародної 

співпраці та ринку земель 

тел. (044) 299 35 43, 

 
e-mail: rynok_zem@land.gov.ua 

 

5. Проект Закону України «Про 

внесення змін до Бюджетного 

кодексу України» 

Оприлюднення на 

вебсайті 

Держгеокадастру 

Вересень 

2020 року 

Органи виконавчої влади, 

органи місцевого 

самоврядування 

Департамент землеустрою, 

використання та охорони 

земель 

тел. (044) 299 35 37, 

 

e-mail: zemleustriy@land.gov.ua 

 

6. Проект Закону України «Про 

внесення змін до Закону 

України «Про землеустрій» 

щодо уніфікації деяких видів 

документації із землеустрою» 

Оприлюднення на 

вебсайті 

Держгеокадастру 

Квітень 

2020 року 

Органи виконавчої влади, 

органи місцевого 

самоврядування, 

землевласники, 

землекористувачі 

Департамент землеустрою, 

використання та охорони 

земель 

тел. (044) 299 35 37, 

 

e-mail: zemleustriy@land.gov.ua 

 

7. Проект Закону України «Про 

внесення змін до Закону 

України «Про Державний 

земельний кадастр» 

Оприлюднення на 

вебсайті 

Держгеокадастру 

Березень 

2020 року 

Органи місцевого 

самоврядування, юридичні 

та фізичні особи 

(землевласники, 

землекористувачі, суб’єкти 

господарювання) 

 

Департамент державного 

земельного кадастру 

тел. (044) 299-35-33, 

 

e-mail: kadastr@land.gov.ua 

 

8. Проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо 

створення Державного фонду 

земель» 

 

 

 

Оприлюднення на 

вебсайті 

Держгеокадастру 

У разі 

прийняття 

Верховною 

Радою України 

як Закону 

України 

проекту Закону  

Органи виконавчої влади, 

органи місцевого 

самоврядування, юридичні 

та фізичні особи 

(землевласники, 

землекористувачі, суб’єкти 

господарювання) 

Департамент міжнародної 

співпраці та ринку земель 

тел. (044) 299 35 43, 

 
e-mail: rynok_zem@land.gov.ua 
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   України «Про 

обіг земель» 

 

  

9. Проект постанови Кабінету 

Міністрів України «Про 

затвердження Порядку ведення 

національної інфраструктури 

геопросторових даних» 

Оприлюднення на 

вебсайті 

Держгеокадастру 

У разі 

прийняття 

Верховною 

Радою України 

як Закону 

України 

проекту Закону 

України «Про 

національну 

інфраструктуру 

геопросторових 

даних» 

 

Органи виконавчої влади, 

органи місцевого 

самоврядування, юридичні 

та фізичні особи 

(землевласники, 

землекористувачі, суб’єкти 

господарювання) 

Департамент топографо-

геодезичної і картографічної 

діяльності 

тел. (044) 299 35 14, 

 

e-mail: topomaps@land.gov.ua 

 

10. Проект постанови Кабінету 

Міністрів України «Про 

вдосконалення та спрощення 

методики нормативної 

грошової оцінки земель 

населених пунктів та 

несільськогосподарського 

призначення за їх межами» 

 

Зустріч з 

громадськістю 

Липень 

2020 року 

Органи місцевого 

самоврядування, громадські 

організації оцінювачів, 

землевласники, 

землекористувачі 

Департамент міжнародної 

співпраці та ринку земель 

тел. (044) 299 35 43, 

 
e-mail: rynok_zem@land.gov.ua 

 

11. Проект постанови Кабінету 

Міністрів України «Деякі 

питання проведення пілотного 

проекту щодо запровадження 

та проведення масової оцінки 

земель» 

 

 

 

 

Оприлюднення на 

вебсайті 

Держгеокадастру 

Травень 

2020 року 

Громадські організації 

оцінювачів 

Департамент міжнародної 

співпраці та ринку земель 

тел. (044) 299 35 43, 

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

Міністрів України «Про 

затвердження Порядку 

використання коштів, 

передбачених у державному 

бюджеті для проведення 

інвентаризації земель та 

оновлення картографічної 

основи Державного земельного 

кадастру» 

 

Оприлюднення на 

вебсайті 

Держгеокадастру 

Січень 

2020 року 

Органи виконавчої влади, 

органи місцевого 

самоврядування 

Департамент фінансового 

забезпечення 

тел. (044) 299-35-11, 

 

e-mail: fin@land.gov.ua 

13. Проект постанови Кабінету 

Міністрів України «Про 

внесення змін до Порядку 

ведення Державного 

земельного кадастру» 

 

Оприлюднення на 

вебсайті 

Держгеокадастру 

Березень 

2020 року 

Органи виконавчої влади, 

органи місцевого 

самоврядування, юридичні 

та фізичні особи 

(землевласники, 

землекористувачі, суб’єкти 

господарювання) 

 

Департамент державного 

земельного кадастру 

тел. (044) 299-35-33, 

 

e-mail: kadastr@land.gov.ua 

14. Проект постанови Кабінету 

Міністрів України  

«Про внесення змін до 

Методики визначення розміру 

шкоди, заподіяної внаслідок 

самовільного зайняття 

земельних ділянок, 

використання земельних 

ділянок не за цільовим 

призначенням, зняття 

ґрунтового покриву (родючого 

шару ґрунту) без спеціального 

дозволу»  

 

 

 

Оприлюднення на 

вебсайті 

Держгеокадастру 

Березень 

2020 року 

Органи виконавчої влади, 

органи місцевого 

самоврядування, юридичні 

та фізичні особи 

(землевласники, 

землекористувачі, суб’єкти 

господарювання) 

Департамент контролю за 

використанням та охороною 

земель 

тел. (044) 275 73 33,  

 
e-mail: dgk.kontrol@land.gov.ua 
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15. Проект розпорядження 

Кабінету Міністрів України 

«Про схвалення концепції 

запровадження масової оцінки 

земель» 

 

Оприлюднення на 

вебсайті 

Держгеокадастру 

Лютий  

2020 року 

Громадські організації 

оцінювачів 

Департамент міжнародної 

співпраці та ринку земель 

тел. (044) 299 35 43, 

 
e-mail: rynok_zem@land.gov.ua 

16. Проект наказу Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства 

України «Про затвердження 

Порядку відшкодування 

фактичних витрат на 

копіювання або друк 

документів, що надаються за 

запитом на інформацію, 

розпорядником якої є Державна 

служба України з питань 

геодезії, картографії та 

кадастру та її територіальні 

органи» 

 

Оприлюднення на 

вебсайті 

Держгеокадастру 

Лютий  

2020 року 

Громадські організації та 

об’єднання,  юридичні та 

фізичні особи 

Відділ звернень громадян 

тел.044 299 35 71, 

 

e-mail: zvg@land.gov.ua 

 

17. Проект наказу Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства 

України «Про затвердження 

Порядку організації та 

проведення особистого 

прийому громадян у Державній 

службі з питань геодезії, 

картографії та кадастру та її 

територіальних органах» 

 

 

 

 

Оприлюднення на 

вебсайті 

Держгеокадастру 

Лютий  

2020 року 

Громадські організації та 

об’єднання,  юридичні та 

фізичні особи 

Відділ звернень громадян 

тел.(044) 299 35 71, 

 

e-mail: zvg@land.gov.ua 
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18. Інші проекти нормативно-

правових актів з важливих 

питань реалізації державної 

політики у сфері топографо-

геодезичної і картографічної 

діяльності, земельних відносин, 

землеустрою, у сфері 

Державного земельного 

кадастру, державного нагляду 

(контролю) в 

агропромисловому комплексі в 

частині дотримання земельного 

законодавства, використання та 

охорони земель усіх категорій і 

форм власності, родючості 

ґрунтів 

Оприлюднення на 

вебсайті 

Держгеокадастру, 

засідання круглого 

столу, конференції, 

засідання Громадської 

ради при 

Держгеокадастрі 

Протягом 

2020 року 

Органи виконавчої влади, 

органи місцевого 

самоврядування, юридичні 

та фізичні особи 

(землевласники, 

землекористувачі, суб’єкти 

господарювання) 

Відділ консультацій з 

громадськістю та зв’язків зі 

ЗМІ Управління забезпечення 

діяльності служби 

тел. (044) 299 35 61, 

e-mail: press@land.gov.ua 

 

 

  

Начальник Управління 

забезпечення діяльності служби                                                                                                                    Георгій АДИРХАЄВ 


