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ПЛАН РОБОТИ НА 2020 РІК 

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру 
 

 
 

№ Зміст заходу  Підстава для виконання 
Відповідальні 

виконавці 

Строк 

виконання 

Очікувані результати та 

обґрунтування 

1 2 3 4 5 6 

 

1. Топографо-геодезична і картографічна діяльність 

Законопроектна та нормативно-правова робота 

1.1 Розроблення та супроводження 

проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів з метою 

забезпечення внесення до 

Державного земельного кадастру 

відомостей про державний кордон 

України» 

Ініціативний Департамент 

топографо-

геодезичної і 

картографічної 

діяльності 

Березень Прийняття проекту Закону дозволить 

запровадити спрощений механізм  

внесення відомостей про державний 

кордон України до Державного 

земельного кадастру на підставі 

матеріалів  демаркації та делімітації 

державного кордону України 

Профільна робота 

1.2 Організація проведення 

аерофотозйомки зі створенням 

ортофотопланів та цифрової 

моделі рельєфу у масштабі 

1:10 000 на територію України за 

бюджетною програмою 

«Проведення інвентаризації земель 

та оновлення картографічної 

основи» 

Пункти 9, 11 Порядку 

загальнодержавного 

топографічного і 

тематичного 

картографування, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 4 вересня 

2013 р. № 661 

Департамент 

топографо-

геодезичної і 

картографічної 

діяльності 

Протягом 

року 

Отримання ортофотопланів та 

цифрової моделі рельєфу у масштабі 

1:10 000 на територію України. 
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1.3 Топографо-геодезичне, 

картографічне та гідрографічне 

забезпечення робіт з демаркації та 

делімітації державного кордону 

Указ Президента України 

від 31 жовтня 2011 р. 

№ 1008/2011 «Питання 

демаркації державного 

кордону України» 

 

Департамент 

топографо-

геодезичної і 

картографічної 

діяльності 

Протягом 

року 

Виконання комплексу топографо-

геодезичних і картографічних робіт із 

винесення на місцевість державного 

кордону та позначення його 

прикордонними знаками відповідно до 

планів спільних демаркаційних комісій 

на 2020 рік. 

 

1.4 Надання адміністративних послуг 

у сфері топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності 

Пункт 4 Порядку охорони 

геодезичних пунктів, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України 

від  8 листопада 2017 р.  

№ 836, статті 4, 8 Закону 

України «Про географічні 

назви»; постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 4 листопада 2009 р. 

№ 1166 «Про затвердження 

Порядку проведення 

експертизи пропозицій та 

рішень органів державної 

влади щодо найменування 

або перейменування 

географічних об’єктів»; 

стаття 10 Закону України 

«Про охорону прав на 

зазначення походження 

товарів»; 

 розпорядження Кабінету 

Міністрів України 

від 23 квітня 2001 р.     

№ 149-р «Про спеціально 

уповноважені органи для 

визначення та контролю 

особливих властивостей та 

інших характеристик 

товару» 

Департамент 

топографо-

геодезичної і 

картографічної 

діяльності  

Протягом 

року 

Погодження виконання робіт із 

знесення або перезакладки геодезичних 

пунктів; 

проведення експертизи пропозицій та 

рішень органів державної влади щодо 

найменування або перейменування 

географічних об’єктів; 

надання висновку щодо меж 

географічного місця, з яким пов’язані 

особливі властивості, певні якості та 

інші характеристики товару. 
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1.5 Моніторинг інформації щодо 

оновлення топографічних планів 

населених пунктів масштабів 

1:5 000, 1:2 000 

Пункт 7.7 розділу 7 наказу 

Головного управління 

геодезії, картографії та 

кадастру при Кабінеті 

Міністрів України «Про 

затвердження Інструкції з 

топографічного знімання у 

масштабах 1:5000, 1:2000, 

1:1000 та 1:500» (ГКНТА-

2.04-02-98) від 09.04.1998 

№ 56, зареєстрованого в 

Мінюсті 23 червня 1998 р. 

за № 393/2833 (із змінами) 
 

Департамент 

топографо-

геодезичної і 

картографічної 

діяльності 

Протягом 

року 

Приведення топографічних планів 

населених пунктів масштабів 1:5 000, 

1:2 000 до сучасного стану місцевості. 

1.6 Організація та моніторинг 

здійснення державного нагляду 

(контролю) за топографо-

геодезичною і картографічною 

діяльністю 

Стаття 24 Закону України 

«Про топографо-геодезичну 

і картографічну діяльність» 

Департамент 

топографо-

геодезичної і 

картографічної 

діяльності 

Протягом 

року 

Удосконалення державного нагляду 

(контролю) у сфері топографо-

геодезичної і картографічної 

діяльності, проведення планових 

перевірок щодо додержання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у 

сфері топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності. 

 

Міжнародна діяльність 

1.7 Участь у засіданнях Спільної 

українсько-білоруської та 

українсько-молдовської 

демаркаційних комісій та у 

зустрічах їхніх робочих груп 

Указ Президента України 

від 31 жовтня 2011 р. 

№ 1008/2011 «Питання 

демаркації державного 

кордону» та листи 

Міністерства закордонних 

справ України 

(Представника України з 

питань договірно-правового 

оформлення державного 

кордону) 
 

Департамент 

топографо-

геодезичної і 

картографічної 

діяльності  

Протягом 

року 

Обговорення питань щодо 

забезпечення здійснення комплексу 

заходів із демаркації державного 

кордону України відповідно до 

міжнародних договорів України. 
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1.8 Участь у засіданнях Спільної 

українсько-білорусько-польської 

демаркаційної комісії 

Указ Президента України 

від 14 травня 2018 р. 

№ 124/2018 «Про делегацію 

України для участі у роботі 

Спільної українсько-

білорусько-польської 

демаркаційної комісії» та 

листи Міністерства 

закордонних справ України 

Департамент 

топографо-

геодезичної і 

картографічної 

діяльності  

Протягом 

року 

Обговорення питань  щодо 

забезпечення здійснення комплексу 

заходів із позначення точки стику 

державних кордонів України, 

Республіки Білорусь і Республіки 

Польща на місцевості та підготовки і 

підписання підсумкових 

демаркаційних документів відповідно 

до міжнародних договорів України. 

1.9 Участь у діяльності міжнародних 

організацій у сфері топографо-

геодезичної і картографічної 

діяльності 

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 13 вересня 2002 р. 

№ 1371 «Про порядок 

участі центральних органів 

виконавчої влади у 

діяльності міжнародних 

організацій, членом яких є 

Україна» 
 

Департамент 

топографо-

геодезичної і 

картографічної 

діяльності 

Протягом 

року 

Участь представників 

Держгеокадастру у засіданнях Групи 

експертів ООН з географічних назв, 

Асоціації національних картографо-

геодезичних та кадастрових служб 

європейських країн, Міжнародної 

картографічної асоціації. 

 

2. Вдосконалення та ведення Державного земельного кадастру 

Законопроектна та нормативно-правова робота 

2.1 Прийняття проекту постанови 

Кабінету Міністрів України «Про 

внесення змін до Порядку ведення 

Державного земельного кадастру» 

(постанова Кабінету Міністрів 

України від 17 жовтня 2012 р. 

№ 1051) 

Пункт 5 розділу ІІ 

«Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону 

України від 20 вересня 

2019 р. № 132-IX «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України 

щодо стимулювання 

інвестиційної діяльності в 

Україні» 

Департамент 

державного 

земельного 

кадастру 

 

Юридичний 

департамент 

Січень Впровадження механізму оскарження 

рішень, дій або бездіяльності 

Державного кадастрового реєстратора 

в адміністративному порядку, 

спрощення процедури врегулювання 

спорів та розгляду скарг, пов’язаних з 

веденням Державного земельного 

кадастру, врегулювання питання щодо 

забезпечення контролю за прийняттям 

відповідних рішень у сфері ведення 

Державного земельного кадастру.  
 

Профільна робота 

2.2 Забезпечення перенесення до 

Державного земельного кадастру 

відомостей про земельні ділянки, 

обмеження (обтяження) у їх 

Підпункт 2 пункту 1 Указу 

Президента України 

від 22 липня 2019 р. 

Департамент 

державного 

земельного 

кадастру  

Січень Внесення до Державного земельного 

кадастру відомостей про земельні 

ділянки, обмеження (обтяження) у їх 

використанні, зареєстровані до 1 січня 
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використанні, зареєстровані до 

1 січня 2013 року у Державному 

реєстрі земель 

№ 542/2019 «Про заходи 

щодо протидії рейдерству» 

 

центральні органи 

виконавчої влади, 

обласні державні 

адміністрації 
 

2013 року у Державному реєстрі земель 

на підставі заяв власників/ 

користувачів земельних ділянок. 

Демонополізація, скорочення термінів та спрощення надання адміністративних послуг, в тому числі через електронне Урядування 

2.3 Надання адміністративних послуг 

у сфері ведення Державного 

земельного кадастру в 

електронному вигляді через 

Єдиний державний портал 

адміністративних послуг, у тому 

числі через інтегровану з ним 

інформаційну систему 

центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну 

політику у сфері земельних 

відносин 
 

Крок 1 розділу 

«Запровадження 

пріоритетних електронних 

послуг» заходів з реалізації 

плану дій із впровадження 

Ініціативи «Партнерство 

«Відкритий Уряд» у 2018–

2020 роках», затвердженого 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України 

від 18 грудня 2018 р. 

№ 1088-р  

Департамент 

державного 

земельного 

кадастру 

 

ДП «Центр ДЗК» 

Протягом 

року 

Переведення надання 

адміністративних послуг у сфері 

ведення Державного земельного 

кадастру в електронний вигляд у 

режимі онлайн, що забезпечить 

екстериторіальність отримання послуг. 

2.4 Забезпечення здійснення заходів та 

контроль ведення Державного 

земельного кадастру 

Стаття 5 Закону України 

«Про Державний земельний 

кадастр» 

Департамент 

державного 

земельного 

кадастру 
 

Протягом 

року 

Забезпечення об’єктивності, 

достовірності та повноти відомостей 

Державного земельного кадастру. 

2.5 Впровадження нових електронних 

послуг, доступних для 

сертифікованих інженерів-

землевпорядників  в електронному 

вигляді через електронні сервіси 

Держгеокадастру 

Ініціативний 
 

Управління 

державної 

експертизи 

 

ДП «Центр ДЗК» 

Протягом 

року 

Переведення адміністративних послуг 

в електронний вигляд в режимі онлайн, 

що забезпечить можливість 

сертифікованого інженера-

землевпорядника вносити відомості 

про місце роботи інженера-

землевпорядника та відомості про 

членство у саморегулівній організації у 

сфері землеустрою в електронних 

сервісах Держгеокадастру. 
 

 

3. Землеустрій, використання та охорона земель 

Законопроектна та нормативно-правова робота 
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3.1 Розроблення та внесення на 

розгляд Уряду проекту Закону 

України «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України» 

Ініціативний Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

Жовтень Прийняття проекту Закону дозволить 

запровадити ефективний механізм 

використання коштів, які надходять у 

порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва, та 

створить додаткове джерело для 

фінансування витрат на освоєння 

земель для сільськогосподарських і 

лісогосподарських потреб, поліпшення 

відповідних угідь, охорону земель 

відповідно до розроблених програм та 

проектів землеустрою, а також на 

проведення інвентаризації земель, 

проведення нормативної грошової 

оцінки землі. 
 

Профільна робота 

3.2 Реалізація пілотного проєкту із 

запровадження 

екстериторіальності погодження 

проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

територіальними органами 

Держгеокадастру 

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 31 серпня 2016 р. № 580 

«Деякі питання реалізації 

пілотного проекту із 

запровадження 

екстериторіальності 

погодження проектів 

землеустрою щодо 

відведення земельної 

ділянки територіальними 

органами Державної 

служби України з питань 

геодезії, картографії та 

кадастру» 
 

Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

 

територіальні 

органи 

Держгеокадастру 

Протягом 

року 

Подолання корупційної складової при 

погодженні проектів землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки та 

підвищення рівня висновків, які 

надаватимуть відповідні фахівці. 

3.3 Забезпечення учасників бойових 

дій земельними ділянками 

відповідно до законодавства 

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України 

від 19 серпня 2015 р. 

№ 898-р «Питання 

забезпечення учасників 

Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

 

Протягом 

року 

Реалізація конституційних прав 

учасників антитерористичної операції 

на першочергове безоплатне 

отримання у власність земельних 

ділянок. 
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антитерористичної операції 

та сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції 

земельними ділянками» 

територіальні 

органи 

Держгеокадастру 

3.4 Передача земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення державної власності у 

комунальну власність об’єднаних 

територіальних громад 

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України 

від 31 січня 2018 р. № 60-р 

«Питання передачі 

земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення державної 

власності у комунальну 

власність об’єднаних 

територіальних громад» 
 

Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

 

територіальні 

органи 

Держгеокадастру 

Протягом 

року 

Збільшення ресурсу, яким будуть 

розпоряджатися органи місцевого 

самоврядування, перехід земель 

державної власності в комунальну 

власність у межах об’єднаних 

територіальних громад. 

3.5 Проведення інвентаризації земель 

державної власності 

Ініціативне 

 

Протокол наради під 

головуванням Прем’єр-

міністра України 

Гончарука О. В. 

від 26.09.2019 (реєстр. 

№ 33226/0/1-19 

від 30.09.2019 КМУ) 
 

Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

 

територіальні 

органи 

Держгеокадастру 

Протягом 

року 

Наповнення Державного земельного 

кадастру актуальними відомостями про 

земельні ділянки. 

3.6 Перетворення матеріалів 

Державного фонду документації із 

землеустрою в електронний 

(цифровий) вигляд  

 

Ініціативне Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

 

територіальні 

органи 

Держгеокадастру 
 

Протягом 

року 

Створення Державного фонду 

документації із землеустрою в 

електронному (цифровому) вигляді. 

3.7 Оприлюднення висновків про 

розгляд проектів землеустрою 

щодо відведення земельних 

ділянок та наказів стосовно 

розпорядження землями 

Протокол наради під 

головуванням Прем’єр-

міністра України 

Гончарука О. В. 

від 26.09.2019 (реєстр. 

Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

Протягом 

року 

Забезпечення прозорості дій під час 

погодження документацій із 

землеустрою та розпорядження 

землями. 
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сільськогосподарського 

призначення державної власності 

№ 33226/0/1-19 

від 30.09.2019 КМУ) 
 

 

4. Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і 

форм власності 

Профільна робота 

4.1 Організація та здійснення 

державного нагляду (контролю) за 

дотриманням земельного 

законодавства, використанням та 

охороною земель усіх категорій і 

форм власності 

 

Закон України «Про 

державний контроль за 

використанням та 

охороною земель» 

Департамент 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

Протягом 

року 

Запобігання порушенням 

законодавства України у сфері 

використання та охорони земель, 

своєчасне виявлення таких порушень і 

вжиття відповідних заходів щодо їх 

усунення. 

4.2 Організація та здійснення 

контролю за порядком визначення 

та відшкодування втрат 

сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва 
 

Закон України «Про 

державний контроль за 

використанням та 

охороною земель» 

Департамент 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

Протягом 

року 

Своєчасне виявлення таких порушень і 

вжиття відповідних заходів щодо їх 

усунення, наповнення місцевих 

бюджетів. 

4.3 Організація обстежень земельних 

ділянок, які підлягають 

рекультивації, та організація 

видачі спеціальних дозволів на 

зняття та перенесення ґрунтового 

покриву (родючого шару ґрунту) 

Земельний кодекс України, 

закони України «Про 

державний контроль за 

використанням та 

охороною земель» та «Про 

охорону земель» 
 

Департамент 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

Протягом 

року 

Збереження ґрунту як об’єкта 

особливої охорони. 

4.4 Організація здійснення  
державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності 

Закон України «Про 

основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» 
 

Департамент 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

Протягом 

року 

Запобігання порушень законодавства 

України у сфері використання та 

охорони земель внаслідок здійснення 

господарської діяльності. 

Державний нагляд у сфері землеустрою 

4.5 Забезпечення представництва 

інтересів держави в судах з питань 

використання та охорони земель 

Цивільний процесуальний 

кодекс України; 

Господарський 

процесуальний кодекс 

України; Закон України 

«Про державний контроль 

Юридичний 

департамент 

Протягом 

року 

Дотримання органами державної 

влади, органами місцевого 

самоврядування, юридичними та 

фізичними особами вимог земельного 
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за використанням та 

охороною земель»; 

 пункт 5-1 Положення про 

Державну службу України з 

питань геодезії, картографії 

та кадастру 

законодавства у сфері земельних 

відносин  

4.6 Посилення державного нагляду за 

якістю виконання робіт із 

землеустрою сертифікованими 

інженерами-землевпорядниками 

Закон України «Про 

землеустрій» 

Управління 

державної 

експертизи 

 

територіальні 

органи 

Держгеокадастру 

Протягом 

року 

Зменшення порушень 

сертифікованими інженерами-

землевпорядниками вимог 

законодавства у сфері землеустрою; 

недопущення викривлення відомостей 

у Державному земельному кадастрі. 

 

5. Ринок та оцінка земель, міжнародна співпраця 

Законопроектна та нормативно-правова робота 

5.1 Розробка проекту Закону України 

про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

регулювання оцінки майна 

Підпункт 3 пункту 3 

Положення про Державну 

службу України з питань 

геодезії, картографії та 

кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України 

від 14 січня 2015 р. № 15 
 

Департамент 

міжнародної 

співпраці та ринку 

земель 

ІІІ квартал Перегляд засад регулювання оцінки 

майна, майнових прав з метою 

спрощення державного регулювання 

та оптимізації повноважень органів 

виконавчої влади у зазначеній сфері. 

5.2 Розроблення та внесення на 

розгляд Уряду проекту Закону 

України про внесення змін до 

Закону України «Про оцінку 

земель» щодо вдосконалення засад 

проведення грошової оцінки 

земель 

 

Підпункт 3 пункту 3 

Положення про Державну 

службу України з питань 

геодезії, картографії та 

кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України 

від 14 січня 2015 р. № 15 
 

Департамент 

міжнародної 

співпраці та ринку 

земель  

ІІІ квартал Спрощення та вдосконалення 

процедури проведення грошової 

оцінки земель та отримання 

відомостей про оцінку окремих 

земельних ділянок. 

Створення передумов для проведення 

масової оцінки земель. 

5.3 Розроблення та внесення на 

розгляд Уряду проекту постанови 

Кабінету Міністрів України щодо 

вдосконалення та спрощення 

методики нормативної грошової 

Підпункт 3 пункту 3 

Положення про Державну 

службу України з питань 

геодезії, картографії та 

кадастру, затвердженого 

Департамент 

міжнародної 

співпраці та ринку 

земель  

ІІІ квартал Об’єднання методик проведення  

нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів та 

несільськогосподарського 

призначення за їх межами, спрощення 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2015-%D0%BF/print#n12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2015-%D0%BF/print#n12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2015-%D0%BF/print#n12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2015-%D0%BF/print#n12
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оцінки земель населених пунктів та 

несільськогосподарського 

призначення за їх межами  

 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 14 січня 2015 р. № 15 
 

методичних підходів такої оцінки та 

процедури складання відповідної 

технічної документації. 

Профільна робота 

5.4 Діджиталізація послуг з надання 

відомостей про нормативну 

грошову оцінку земель 

Підпункт 2 пункту 3 

Положення про Державну 

службу України з питань 

геодезії, картографії та 

кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 14 січня 2015 р. № 15 

Департамент 

міжнародної 

співпраці та ринку 

земель 

 

Департамент 

державного 

земельного 

кадастру 

 

ДП «Центр 

державного 

земельного 

кадастру» 

 

Протягом 

року 

Забезпечення можливості надання 

адміністративних послуг щодо 

надання відомостей про нормативну 

грошову оцінку земельних ділянок 

населених пунктів та 

несільськогосподарського 

призначення за їх межами в 

електронному вигляді. 

5.5 Організація проведення робіт з 

нормативної грошової оцінки 

земель 

Підпункт 27 пункту 4 

Положення про Державну 

службу України з питань 

геодезії, картографії та 

кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 14 січня 2015 р. № 15 
 

Департамент 

міжнародної 

співпраці та ринку 

земель  

 

територіальні 

органи 

Держгеокадастру 

Протягом 

року 

Актуалізація нормативної грошової 

оцінки земель відповідно до вимог 

статті 18 Закону України «Про оцінку 

земель». 

5.6 Організація внесення відомостей 

про нормативну грошову оцінку 

земель до Державного земельного 

кадастру 

Підпункт 27 пункту 4 

Положення про Державну 

службу України з питань 

геодезії, картографії та 

кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 14 січня 2015 р. № 15 
 

Департамент 

міжнародної 

співпраці та ринку 

земель  

 

територіальні 

органи 

Держгеокадастру 

Протягом 

року 

Наповнення Державного земельного 

кадастру відомостями про нормативну 

грошову оцінку земель. 
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5.7 Організація професійної 

підготовки оцінювачів з експертної 

грошової оцінки земельних 

ділянок 

Підпункт 36 пункту 4 

Положення про Державну 

службу України з питань 

геодезії, картографії та 

кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 14 січня 2015 р. № 15 
 

Департамент 

міжнародної 

співпраці та ринку 

земель  

Протягом 

року 

Забезпечення ринку послуг з оцінки 

земель кваліфікованими 

спеціалістами. 

Міжнародна співпраця 

5.8 Двостороннє співробітництво в 

сфері геодезії, картографії, 

кадастру, земельних відносин, 

національної інфраструктури 

геопросторових даних 

Пункт 8 Положення про 

Державну службу України з 

питань геодезії, картографії 

та кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 14 січня 2015 р. № 15 
 

Департамент 

міжнародної 

співпраці та ринку 

земель  

Протягом 

року 

Розвиток ефективних форм 

двостороннього співробітництва, обмін 

досвідом у галузі геодезії, картографії, 

кадастру та земельних відносин, 

розвиток науково-технічного 

співробітництва. 

5.9 Участь у міжнародних організаціях Постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 13 вересня 2002 р. 

№ 1371 «Про порядок 

участі центральних органів 

виконавчої влади у 

діяльності міжнародних 

організацій, членом яких є 

Україна» 
 

Департамент 

міжнародної 

співпраці та ринку 

земель  

Протягом 

року 

Забезпечення участі Держгеокадастру 

у засіданнях Комітету експертів ООН з 

глобального управління 

геопросторовою інформацією (UN-

GGIM), Асоціації національних 

картографо-геодезичних та 

кадастрових служб європейських країн 

(EuroGeographics), Міжнародної 

картографічної організації (ІСА). 
 

5.10 Підготовка передумов до 

започаткування нових проєктів 

міжнародної технічної допомоги  

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 15 лютого 2002 р. № 153 

«Про створення єдиної 

системи залучення, 

використання та 

моніторингу міжнародної 

технічної допомоги» 
 

Департамент 

міжнародної 

співпраці та ринку 

земель  

Протягом 

року 

Розробка проєктних пропозицій та 

концептуальних записок щодо 

пріоритетних напрямів залучення 

МТД, проведення презентацій та 

зустрічей з міжнародними 

організаціями. 

 

6. Здійснення організаційних заходів щодо діяльності Держгеокадастру та його територіальних органів 
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6.1 Проведення (участь) нарад, 

круглих столів, робочих зустрічей  

з обговорення проектів 

нормативно-правових актів, 

розроблених для 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 

Положення про Державну 

службу України з питань 

геодезії, картографії та 

кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 14 січня 2015 р. № 15 

Управління 

забезпечення 

діяльності служби 

 

структурні 

підрозділи 

Держгеокадастру 

Протягом 

року 

Участь громадськості в публічному 

обговоренні проектів нормативно-

правових актів, розроблених для 

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. 

6.2 Підготовка статей, прес-релізів та 

коментарів про реалізацію 

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 

Положення про Державну 

службу України з питань 

геодезії, картографії та 

кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 14 січня 2015 р. № 15 

Управління  

забезпечення 

діяльності служби 

 

структурні 

підрозділи 

Держгеокадастру 

Протягом 

року 

Інформування громадськості про 

реалізацію 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. 

6.3 Проведення засідань колегії 

Держгеокадастру та його 

територіальних органів 

Пункт 13 Положення про 

Державну службу України з 

питань геодезії, картографії 

та кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 14 січня 2015 р. № 15; 

Управління  

забезпечення 

діяльності служби 

 

територіальні 

органи 

Держгеокадастру 

Протягом 

року 

Прийняття рішень про стратегічні цілі і 

найважливіші напрями діяльності 

Держгеокадастру. 

Удосконалення законодавства, зокрема 

щодо формування та реалізації 

державної політики. Розроблення 

механізмів реалізації державних, 



13 

Положення про колегію 

Державної служби України 

з питань геодезії, 

картографії та кадастру, 

затверджене наказом 

Держгеокадастру 

від 06.09.2019 № 221 

галузевих, регіональних програм з 

питань регулювання земельних 

відносин, раціонального використання, 

охорони та моніторингу земель, ведення 

Державного земельного кадастру. 

Розгляд результатів роботи 

Держгеокадастру, територіальних 

органів, державних підприємств, що 

належать до сфери його управління. 
 

6.4 Проведення робочих нарад, 

селекторів з керівниками головних 

управлінь Держгеокадастру в 

областях і м. Києві 

Положення про Державну 

службу України з питань 

геодезії, картографії та 

кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 14 січня 2015 р. № 15 

Управління 

забезпечення 

діяльності служби 

 

структурні 

підрозділи 

Держгеокадастру 
 

Протягом 

року 

Підвищення ефективності діяльності 

територіальних органів 

Держгеокадастру. 

6.5 Забезпечення виконання постанови 

Кабінету Міністрів України 

від 12 серпня 2009 р. № 898 «Про 

взаємодію органів виконавчої 

влади, Секретаріату Кабінету 

Міністрів України та державної 

установи «Урядовий контактний 

центр»» щодо оперативного 

реагування на звернення, які 

надходять на урядову «гарячу 

лінію» 

Закон України «Про 

звернення громадян»; 

постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 12 серпня 2009 р. № 898 

«Про взаємодію органів 

виконавчої влади, 

Секретаріату Кабінету 

Міністрів України та 

державної установи 

«Урядовий контактний 

центр» 

Відділ звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

Протягом 

року 

Кваліфікований і своєчасний розгляд 

звернень структурними підрозділами 

Держгеокадастру, що надійшли на 

урядову «гарячу лінію». 

6.6 Забезпечення роботи «гарячої 

лінії» Держгеокадастру 

Наказ Мінагрополітики 

від 23 травня 2017 р. № 260 

«Про затвердження 

Порядку роботи «гарячої 

лінії» Державної служби 

України з питань геодезії, 

картографії та кадастру», 
зареєстрований у Мін’юсті 

Управління 

забезпечення 

діяльності служби 

Протягом 

року 

Оперативність вирішення проблемних 

питань, які порушуються у зверненнях 

громадян, а також виявлення та 

усунення недоліків у роботі 

територіальних органів 

Держгеокадастру. 
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16 липня 2017 р. за 

№ 761/30629 

6.7 Розгляд звернень громадян та 

запитів на публічну інформацію 

Закон України «Про 

звернення громадян»; Закон 

України «Про доступ до 

публічної інформації»; Указ 

Президента України 

від 7 лютого 2008 р. 

№ 109/2008; Указ 

Президента України 

від 5 травня 2011 р. 

№ 547/2011; Інструкція з 

діловодства за зверненнями 

громадян в органах 

державної влади і місцевого 

самоврядування, 

об’єднаннях громадян, на 

підприємствах, в установах, 

організаціях незалежно від 

форм власності, в засобах 

масової інформації, 

затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 14 квітня 1997 р. № 348 

Відділ звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

Протягом 

року 

Кваліфікований та неупереджений 

розгляд звернень громадян та запитів 

на публічну інформацію, що надійшли 

до Держгеокадастру. 

6.8 Організація та проведення 

особистого прийому громадян 

керівництвом Держгеокадастру, 

керівниками (працівниками) 

структурних підрозділів 

Держгеокадастру 

Порядок організації та 

проведення особистого 

прийому громадян у 

Державній службі України 

з питань геодезії, 

картографії та кадастру та її 

територіальних органах, 

затверджений наказом 

Міністерства аграрної 

політики та продовольства 

України від 23 листопада 

2016 р. № 481, 

зареєстрований у Мін’юсті 

16 грудня 2016 р. за 

Відділ звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

Протягом 

року 

Реалізація та гарантування 

конституційного права на звернення 

громадян до органів державної влади. 
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№ 1641/29771; наказ 

Держгеокадастру 

від 1 жовтня 2019 р. № 246 

«Про затвердження Графіка 

особистого прийому 

громадян керівництвом 

Держгеокадастру»; наказ 

Держгеокадастру 

від 15 листопада 2019 р. 

№ 297 «Про затвердження 

Графіка прийому громадян 

керівниками 

(працівниками) 

структурних підрозділів 

Держгеокадастру» 

Кадрова політика Держгеокадастру та його територіальних органів 

6.9 Добір висококваліфікованих 

фахівців та укомплектування 

апарату Держгеокадастру та його 

територіальних органів, державних 

підприємств, що належать до 

сфери управління 

Держгеокадастру  

План заходів з реалізації 

Стратегії реформування 

державного управління 

України на 2019 –

2021 роки, затверджений 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України 

від 24 червня 2016 р. 

№ 474-р; постанова 

Кабінету Міністрів України 

від 25 березня 2016 р. 

№ 246; постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 3 вересня 2008 р. № 777 

Департамент 

кадрової політики 

та персоналу 

Протягом 

року 

Проведення конкурсів на заміщення 

вакантних посад державних 

службовців апарату Держгеокадастру, 

керівництва територіальних органів та 

керівників державних підприємств, що 

належать до сфери управління 

Держгеокадастру. 

6.10 Підвищення кваліфікації 

державних службовців апарату 

Держгеокадастру та його 

територіальних органів  

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 7 липня 2010 р. № 564 

Департамент 

кадрової політики 

та персоналу 

Протягом 

року 

Виконання плану-графіка підвищення 

кваліфікації державних службовців 

апарату Держгеокадастру та його 

територіальних органів відповідно до 

потреб. 

6.11 Проведення оцінювання 

результатів службової діяльності  

державних службовців, які 

Закон України «Про 

державну службу», 

Типовий порядок 

Департамент 

кадрової політики 

та персоналу 

IV квартал  Проведення оцінювання результатів 

службової діяльності державних 

службовців, які займають посади 
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займають посади державної 

служби категорій «Б» і «В», 

працівників апарату та керівництва 

територіальних органів 

Держгеокадастру  

проведення оцінювання 

результатів службової 

діяльності державних 

службовців, затверджений 

постановою Кабінету 

Міністрів України 

від 23 серпня 2017 р. № 640 

(зі змінами) 

державної служби категорій «Б» і «В», 

працівників апарату та керівництва 

територіальних органів 

Держгеокадастру. 

Внутрішній аудит у системі Держгеокадастру 

6.12 Здійснення комплексного 

внутрішнього аудиту щодо якості 

виконання контрольно-наглядових 

функцій структурними 

підрозділами Держгеокадастру та 

його територіальних органів, що 

здійснюють державний нагляд 

(контроль) за  дотриманням 

земельного законодавства, 

використанням та охороною 

земель усіх категорій і форм 

власності та в частині родючості 

ґрунтів 

Земельний кодекс України; 

Закон України  

«Про основні засади 

державного нагляду 

(контролю) у сфері 

господарської діяльності» 

Відділ 

внутрішнього 

аудиту  

 

структурні 

підрозділи/ 

спеціалісти з 

внутрішнього 

аудиту 

територіальних 

органів 

Держгеокадастру 

 

Протягом 

року 

Вдосконалення державного контролю 

за дотриманням земельного 

законодавства, використанням та 

охороною земель усіх категорій і форм 

власності та в частині родючості 

ґрунтів. 

6.13 Здійснення комплексного 

внутрішнього аудиту щодо 

виконання Держгеокадастром 

функції з управління об’єктами 

державної власності в частині 

ефективності заходів з оптимізації 

(ліквідації/реорганізації) 

державних підприємств, що 

належать до сфери його 

управління 

 

Закон України  

«Про управління об’єктами 

державної власності»; 

Стратегія реформування 

системи управління 

державними фінансами на 

2017 – 2020 роки, схвалена 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України 

від 8 лютого 2017 р. 

№ 142-р 

 

Відділ 

внутрішнього 

аудиту  

 

структурні 

підрозділи/ 

спеціалісти з 

внутрішнього 

аудиту 

територіальних 

органів 

Держгеокадастру 

Протягом 

року 

Підвищення рівня державного 

внутрішнього контролю з питань 

управління об’єктами державної 

власності,  забезпечення збереження та 

ефективного використання державного 

майна. 

6.14 Здійснення комплексного 

внутрішнього аудиту діяльності 

Держгеокадастру та його 

територіальних органів щодо 

Закон України  

«Про адміністративні 

послуги»; Стратегія 

реформування державного 

Відділ 

внутрішнього 

аудиту  

 

Протягом 

року 

Забезпечення Держгеокадастром 

високого рівня правових засад 

реалізації прав, свобод і законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб 
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Заступник  Голови             Олександр  КРАСНОЛУЦЬКИЙ 

якості надання адміністративних 

послуг (найбільш 

ризикоорієнтованих за 

результатами оцінки ризиків та 

відбору найбільш пріоритетних з 

числа усіх адміністративних 

послуг у сфері землеустрою) з 

метою виявлення порушень вимог 

законодавства та проблемних 

питань, пов’язаних з технічними, 

технологічними та фінансовими 

аспектами організації діяльності у 

відповідній сфері, а також 

наявності в ній корупційних 

чинників 

 

управління України на 

період до 2021 року, 

затверджена 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 

24 червня 2016 р. № 474-р  

(в редакції розпорядження 

Кабінету Міністрів України 

від 18 грудня 

2018 р. № 1102-р) 

структурні 

підрозділи/ 

спеціалісти з 

внутрішнього 

аудиту 

територіальних 

органів 

Держгеокадастру 

 

у сфері надання адміністративних 

послуг. 

Запобігання та виявлення корупції у системі Держгеокадастру 

6.15 Проведення моніторингу 

виконання Антикорупційної 

програми Державної служби 

України з питань геодезії, 

картографії та кадастру на         

2019–2020 роки, затвердженої 

наказом Держгеокадастру 

від 22.04.2019 № 120 (із змінами) 

Закон України «Про 

запобігання корупції» 

Управління 

запобігання та 

виявлення корупції 

 

структурні 

підрозділи апарату 

Держгеокадастру 

Протягом 

року 

Проведення моніторингу виконання 

Антикорупційної програми 

забезпечить: 

виявлення проблемних питань у 

діяльності Держгеокадастру; 

усунення корупційних ризиків; 

коригування Антикорупційної 

програми для усунення виявлених 

проблемних питань; 

мінімізацію корупційних ризиків. 

 


