
ЗВІТ 

про виконання плану роботи Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру 

за 2019 рік 

 

 

№ Зміст заходу 
Підстава для 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

1 2 3 4 5 6 
 

1. Топографо-геодезична і картографічна діяльність 

Законопроектна та нормативно-правова робота 

1.1 Супроводження у Верховній 

Раді України проекту Закону 

України «Про Національну 

інфраструктуру геопросторових 

даних» (реєстр. № 7523 

від 23.01.2018) 

Ініціативний 

 

Підпункт 6 пункту 1 

параграфа 85 Регламенту 

Кабінету Міністрів 

України 

Департамент 

топографо-

геодезичної і 

картографічної 

діяльності 

 

Юридичний 

департамент 

До прийняття 

Закону 
Виконано 

05.12.2019 Верховною Радою України 

прийнято за основу проект Закону 

України «Про національну 

інфраструктуру геопросторових 

даних» (реєстр. № 2370 від 01.11.2019) 

1.2 Подання на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту 

постанови Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до 

Порядку загальнодержавного 

топографічного і тематичного 

картографування» 

Ініціативний 

 

Параграф 33 Регламенту 

Кабінету Міністрів 

України 

Департамент 

топографо-

геодезичної і 

картографічної 

діяльності 

 

Юридичний 

департамент 

Червень Виконано 

Прийнято постанову Кабінету 

Міністрів України від 27 березня 

2019 р. № 265 «Про внесення змін до 

Порядку загальнодержавного 

топографічного і тематичного 

картографування» 

1.3 Розроблення та супроводження 

проекту наказу 

Мінагрополітики «Про 

затвердження Порядку обліку, 

зберігання, оброблення та 

надання у користування 

геодезичної інформації з банку 

геодезичних даних» 

Після прийняття Закону 

України «Про 

топографо-геодезичну і 

картографічну 

діяльність» 

Департамент 

топографо-

геодезичної і 

картографічної 

діяльності 

 

Юридичний 

департамент 

До набрання 

чинності 

наказом 

Перенесено 
Проект наказу Мінекономіки «Про 

затвердження Порядку обліку, 

зберігання, оброблення та надання у 

користування геодезичної інформації з 

банку геодезичних даних» буде 

доопрацьовано після прийняття Закону 

України «Про топографо-геодезичну і 

картографічну діяльність» 
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1.4 Розроблення та супроводження 

проекту наказу 

Мінагрополітики «Про внесення 

змін до Вимог до технічного і 

технологічного забезпечення 

виконавців топографо-

геодезичних і картографічних 

робіт» 

Після прийняття 

постанови Кабінету 

Міністрів України «Про 

внесення змін до 

Порядку 

загальнодержавного 

топографічного та 

тематичного 

картографування» 

Департамент 

топографо-

геодезичної і 

картографічної 

діяльності 

 

Юридичний 

департамент 

До набрання 

чинності 

наказом 

Перенесено 

Проект наказу Мінекономіки буде 

доопрацьовано після прийняття Закону 

України «Про топографо-геодезичну і 

картографічну діяльність» та проекту 

наказу Мінекономіки «Про 

затвердження Порядку обліку, 

зберігання, оброблення та надання у 

користування геодезичної інформації з 

банку геодезичних даних» 

Профільна робота 

1.5 Топографо-геодезичне, 

картографічне та гідрографічне 

забезпечення робіт з демаркації 

та делімітації державного 

кордону 

Указ Президента 

України від 31.10.2011 

№ 1008/2011 «Питання 

демаркації державного 

кордону» 

Департамент 

топографо-

геодезичної і 

картографічної 

діяльності 

Протягом року Виконано 

1. На українсько-білоруському 

державному кордоні: 

винесено на місцевість 84 км; 

встановлено 433 прикордонних знаки; 

визначено координати 

351 прикордонного знаку. 

2. На українсько-молдовському 

державному кордоні: 

визначено координати 91 місця  

встановлення річкових прикордонних 

знаків на центральній ділянці кордону, 

які знаходяться на території 

Республіки Молдова; 

продовжено роботу з підготовки 

підсумкових демаркаційних 

документів на північну та південну 

ділянку. 

1.6 Надання адміністративних 

послуг у сфері топографо-

геодезичної і картографічної 

діяльності 

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 13.07.1998 № 1075 

(втрата чинності на 

підставі постанови 

Кабінету Міністрів 

України від 4 грудня 

Департамент 

топографо-

геодезичної і 

картографічної 

діяльності 

Протягом року Виконано 

Зареєстровано та виписано 

405 реєстраційних посвідчень на  

приймачі супутникових 

радіонавігаційних систем; 

надано 7 висновків щодо меж 

географічного місця, з яким пов’язані 
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2019 р. № 1141), 

постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 08.11.2017 № 836, 

Закон України «Про 

охорону прав на 

зазначення походження 

товарів», 

розпорядження Кабінету 

Міністрів України 

від 23.04.2001 № 149-р, 

Закон України «Про 

географічні назви», 

постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 04.11.2009 № 1166 

особливі властивості, певні якості та 

інші характеристики; 

проведено 2 експертизи пропозицій та 

рішень органів державної влади щодо 

найменування або перейменування 

географічних об’єктів та надано 

2 висновки з цього питання. 

1.7 Моніторинг інформації щодо 

оновлення топографічних 

планів населених пунктів 

масштабів 1:5000, 1:2000 

Наказ 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, 

зареєстрований в 

Міністерстві юстиції 

України 23 червня 

1998 р. за № 393/2833 (із 

змінами) 

Департамент 

топографо-

геодезичної і 

картографічної 

діяльності 

Протягом року Виконано 

Здійснено заходи щодо моніторингу 

передачі до Держкартгеофонду 

суб’єктами топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності результатів 

робіт зі створення та оновлення 

топографічних планів населених 

пунктів на територію України, а саме: 

4 145 топографічних планів масштабів 

1:2 000;  

90 топографічних планів масштабів 

1:5 000. 

1.8 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 Виконано 

Здійснено 274 планові перевірки 

суб’єктів господарювання та 

3 позапланові перевірки. Інформація 

про стан здійснення перевірок внесена 
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у повному обсязі до Пілотного модуля 

планування заходів державного 

нагляду (контролю) Інтегрованої 

автоматизованої системи державного 

нагляду (контролю) 

(https://inspections.gov/ua) 

Міжнародна діяльність 

1.9 Участь у засіданнях Спільної 

українсько-білоруської та 

українсько-молдовської 

демаркаційних комісій та у 

зустрічах їхніх робочих груп 

Указ Президента 

України від 31.10.2011 

№ 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 Виконано 

Взято участь у: 

4 засіданнях Спільної українсько-

білоруської демаркаційної комісії та 

4 зустрічах її спільних робочих груп; 

3 засіданнях Спільної українсько-

молдовської демаркаційної комісії та 

3 засіданнях її спільних робочих груп. 

1.10 Участь у засіданнях Спільної 

українсько-білоруської-

польської демаркаційної комісії 

Указ Президента 

України від 14.05.2018 

№ 124/2018 «Про 

делегацію України для 

участі у роботі Спільної 

українсько-білоруської-

польської демаркаційної 

комісії» та листи 

Міністерства 

закордонних справ 

України 

Департамент 

топографо-

геодезичної і 

картографічної 

діяльності 

Протягом року Виконано 

Взято участь у 1 засіданні Спільної 

українсько-білоруської демаркаційної 

комісії та 1 зустрічі її спільної робочої 

групи. 

1.11 Участь у діяльності 

міжнародних організацій у 

сфері топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності 

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 13.09.2002 №1371 

«Про порядок участі 

центральних органів 

виконавчої влади у 

Департамент 

топографо-

геодезичної і 

картографічної 

діяльності 

Протягом року Виконано 

Взято участь у: 

22-му засіданні Відділу Східної та 

Центральної Європи та Південно-

Східної Європи Групи експертів ООН 

з географічних назв (13 лютого 
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діяльності міжнародних 

організацій, членом яких 

є Україна» 

2019 року, м. Братислава, Словацька 

Республіка); 

Першій сесії Групи експертів ООН з 

географічних назв (29 квітня – 3 травня 

2019 року, м. Нью-Йорк, США); 

позачерговій Генеральній асамблеї 

EurоGeographics (14 – 16 травня 

2019 року, м. Левен, Королівство 

Бельгія); 

9-ій сесії Комітету експертів ООН з 

глобального управління 

геопросторовою інформацією (05 – 

07 серпня 2019 року, м. Нью-Йорк, 

США); 

Генеральній асамблеї EurоGeographics 

(07 –11 жовтня 2019 року, 

м. Манчестер, Велика Британія). 

Підготовлено Національний звіт про 

стан картографічної діяльності в 

України за 2015 – 2019 роки та 

направлено Міжнародній 

картографічній асоціації листом  

від 12.07.2019 № 30-28-0.20-6000/2-19, 

звіт оприлюднено за посиланням: 

https://icaci.org/national-reports/. 

Підготовлено Доповідь України про 

діяльність у сфері унормування 

географічних назв та направлено Групі 

експертів ООН з географічних назв 

листом від 11.03.2019 № 30-28-0.20-

2231/2-19, звіт оприлюднено за 

посиланням:https://unstats.un.org/unsd/

ungegn/sessions/2019-new-york-ungegn-

1st-session/documents/ 
 

2. Вдосконалення та ведення Державного земельного кадастру 

Законопроектна та нормативно-правова робота 

https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2019-new-york-ungegn-1st-session/documents/
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2019-new-york-ungegn-1st-session/documents/
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2019-new-york-ungegn-1st-session/documents/
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2.1 Супроводження у Верховній 

Раді України проекту Закону 

України «Про внесення змін до 

Закону України «Про 

Державний земельний кадастр» 

щодо порядку оскарження 

рішень, дій або бездіяльності у 

сфері ведення Державного 

земельного кадастру» (реєстр. 

№ 6017 від 03.02.2017) 

Пункт 37 Плану дій 

щодо імплементації 

кращих практик якісного 

та ефективного 

регулювання, 

відображених Групою 

Світового банку у 

методології рейтингу 

«Ведення бізнесу» на 

2016 рік, затвердженого 

розпорядженням 

Кабінету Міністрів 

України від 16.12.2015 

№ 1406-р (в редакції 

розпорядження Кабінету 

Міністрів України 

від 23.11.2016 №  926-р); 

підпункт 6 пункту 1 

параграфа 85 Регламенту 

Кабінету Міністрів 

України 

Департамент 

державного 

земельного 

кадастру 

 

Юридичний 

департамент 

До прийняття 

Закону 
Виконано 

Держгеокадастром здійснювався 

супровід законопроекту у Верховній 

Раді України. 

Законопроект відкликано 29.08.2019 

відповідно до статті 105 Закону 

України «Про Регламент Верховної 

Ради України». 

Водночас Держгеокадастром 

підготовлено проект та Кабінетом 

Міністрів України прийнято постанову 

Кабінету Міністрів України 

від 4 грудня 2019 р. № 1140 «Про 

внесення змін до Порядку ведення 

Державного земельного кадастру», 

якою внесено зміни до Порядку 

ведення Державного земельного 

кадастру, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 17 жовтня 2012 р. № 1051, 

відповідно до яких передбачається 

впровадження механізму оскарження 

рішень, дій або бездіяльності у сфері 

Державного земельного кадастру 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. 

2.2 Супроводження у Верховній 

Раді України проекту Закону 

України «Про внесення змін до 

Закону України «Про 

Державний земельний кадастр» 

Пункт 75 Плану заходів 

щодо дерегуляції 

господарської діяльності, 

затвердженого 

розпорядженням 

Департамент 

державного 

земельного 

кадастру 

 

До прийняття 

Закону 
Виконано 

Держгеокадастром здійснювався 

супровід законопроекту у Верховній 

Раді України. 
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щодо розширення переліку осіб, 

які здійснюють внесення 

відомостей до Державного 

земельного кадастру та надання 

відповідної інформації з нього» 

(реєстр. № 8049 від 22.02.2018) 

Кабінету Міністрів 

України від 23.08.2016 

№ 615-р; 

підпункт 6 пункту 1 

параграфа 85 Регламенту 

Кабінету Міністрів 

України 

Юридичний 

департамент 

Законопроект відкликано 29.08.2019 

відповідно до статті 105 Закону 

України «Про Регламент Верховної 

Ради України». 

2.3 Розроблення та подання на 

розгляд Кабінету Міністрів 

України проекту постанови 

Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів 

України» (постанов Кабінету 

Міністрів України від 17 жовтня 

2012 р. № 1051, від 21 червня 

2017 р. № 688, від 31 серпня 

2016 р. № 580, від 4  лютого 

2004 р. № 122 та ін.) 

Пункт 2 розділу ІІ 

«Прикінцеві положення» 

Закону України «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів 

України щодо 

вирішення питання 

колективної власності на 

землю, удосконалення 

правил 

землекористування у 

масивах земель 

сільськогосподарського 

призначення, 

запобігання рейдерству 

та стимулювання 

зрошення в Україні»; 

пункт 8 розділу VII 

«Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону 

України «Про електронні 

довірчі послуги» 

Департамент 

державного 

земельного 

кадастру 

 

Юридичний 

департамент 

Лютий Виконано 

Кабінетом Міністрів України прийнято 

постанову від 5 червня 2019 р. № 477 

«Про внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України». 

2.4 Розроблення проекту наказу 

Мінагрополітики «Про внесення 

змін до Порядку 

адміністрування Державного 

земельного кадастру» 

Пункт 8 розділу VII 

«Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону 

України «Про електронні 

довірчі послуги»; 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр»; 

Департамент 

державного 

земельного 

кадастру 

 

Юридичний 

департамент 

Березень Виконано 

Наказ Мінагрополітики від 01.07.2019 

№ 354 «Про затвердження змін до 

Порядку адміністрування Державного 

земельного кадастру» листом 

від 01.07.2019 № 37-13-10/14333 

подано на державну реєстрацію до 

Мін’юсту. 
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Порядок ведення 

Державного земельного 

кадастру, затверджений 

постановою Кабінету 

Міністрів України 

від 17.10.2012 № 1051; 

Положення про 

Державну службу 

України з питань 

геодезії, картографії та 

кадастру, затверджене 

постановою Кабінету 

Міністрів України 

від 14.01.2015 № 15 

Висновок щодо відповідності 

Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та практиці 

Європейського суду з прав людини 

від 11 липня 2019 року надісланий 

листом до Мін'юсту від 11.07.2019 

№ 26018/15793-26-19/5.5. 

2.5 Розроблення проекту постанови 

Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 1 серпня 2011 р. 

№ 835»  

Параграф 33 Регламенту 

Кабінету Міністрів 

України 

Юридичний 

департамент 

Червень Виконано 

Прийнято постанову Кабінету 

Міністрів Україні від 21 серпня 2019 р. 

№ 783 «Про внесення змін до деяких 

актів Кабінету Міністрів України».  

Профільна робота 

2.6 Надання адміністративних 

послуг у сфері ведення 

Державного земельного 

кадастру в електронному 

форматі 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 

Пункт 2 основних цілей 

діяльності Кабінету 

Міністрів України 

Програми діяльності 

Кабінету Міністрів 

України, затвердженої 

Постановою Верховної 

Ради України 

від 11.12.2014 № 26-VIII; 

пункт 2 «Розвиток 

електронного 

урядування» 

пріоритетних дій цілі 2 

«Ефективне врядування» 

середньострокового 

Департамент 

державного 

земельного 

кадастру 

 

ДП «Центр ДЗК» 

Протягом року Виконано 

Станом на 01.01.2020 через ЦНАПи 

видано 819,2 тис. витягів, у тому числі 

271,7 тис. витягів, замовлених на 

офіційному вебсайті Держгеокадастру. 

Державними кадастровими 

реєстраторами за заявами 

сертифікованих інженерів-

землевпорядників, поданих на 

офіційному веб-сайті 

Держгеокадастру, зареєстровано 

1451,7 тис. земельних ділянок. 

Станом на 01.01.2020 з картографічної 

основи Державного земельного 

кадастру видано 3 959 викопіювань; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/print1443605585653408#n10
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плану пріоритетних дій 

Уряду до 2020 року, 

затвердженого 

розпорядженням 

Кабінету Міністрів 

України від 03.04.2017 

№ 275-р 

внесено 37,1 тис. змін до відомостей 

Державного земельного кадастру; 

внесено 6,2 тис. змін до відомостей 

Державного земельного кадастру про 

координати поворотних точок меж 

об’єктів кадастру; 

внесено 2,2 тис. змін до відомостей 

Державного земельного кадастру за 

повідомленнями власників, 

користувачів земельних ділянок про 

виявлені помилки. 

2.7 Моніторинг та контроль 

ведення Державного земельного 

кадастру 

Стаття 5 Закону України 

«Про Державний 

земельний кадастр» 

Департамент 

державного 

земельного 

кадастру 

Протягом року Виконано 

З початку 2013 року станом на 

01.01.2020 відповідно до поданих заяв 

державними кадастровими 

реєстраторами здійснено державну 

реєстрацію 3,1 тис. обмежень у 

використанні земель, 7 590,5 тис. 

земельних ділянок, відомості про які у 

порядку інформаційної взаємодії 

передано до органу державної 

реєстрації прав, надано 6 501,8 тис. 

витягів з Державного земельного 

кадастру про земельні ділянки. 

Загалом до Державного земельного 

кадастру внесено відомості про 

21 069,5 тис. земельних ділянок 

площею 43,8 млн га, у тому числі:  

14 076, тис. земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

площею 30 928,8 тис. гектарів; 

5 217,0 тис. земельних ділянок 

житлової та громадської забудови 

площею 1 190,1 тис. гектарів; 

1,7 тис. земельних ділянок природно-

заповідного фонду та іншого 
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природоохоронного призначення 

площею 264,9 тис.  гектарів; 

1,9 тис. земельних ділянок оздоровчого 

призначення площею 4,6 тис. гектарів; 

49,3 тис. земельних ділянок 

рекреаційного призначення площею 

26,7 тис. га; 

1,3 тис. земельних ділянок історико-

культурного призначення площею 

4,5 тис.  гектарів; 

47,3 тис. земельних ділянок 

лісогосподарського призначення 

площею 3 982,1 тис. га; 

17,1 тис. земельних ділянок водного 

фонду площею 247,0 тис. га; 

643,4 тис. земельних ділянок 

промисловості, транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та іншого 

призначення площею 746,1 тис. 

гектарів. 

Державними кадастровими 

реєстраторами внесено до Державного 

земельного кадастру відомості про 

проведення загальнонаціональної 

(всеукраїнської) нормативної грошової 

оцінки земель сільськогосподарського 

призначення на площу 40,5 млн 

гектарів. 

Опрацьовано та виправлено 96,5 тис. 

електронних документів щодо масивів 

земельних ділянок, відомості про межі 

яких некоректно відображаються на 

Публічній кадастровій карті України та 

не відповідають їх дійсним межам (на 

місцевості).  

Крім цього, державними кадастровими 

реєстраториами головних управлінь 
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Держгеокадастру здійснено аналіз 

відомостей Державного земельного 

кадастру та опрацьовано 1 398,1 тис. 

заяви про виявлення земельних 

ділянок, відомості про які помилково 

внесені до Державного земельного 

кадастру. Виконано перетворення в 

електронний вигляд 6,0 тис. одиниць 

картографічних матеріалів, що входять 

до складу технічних документацій із 

землеустрою щодо результатів 

розпаювання земель, виконаних 

протягом 1998–2008 рр.  

Також, до Державного земельного 

кадастру завантажено: 

цифрових векторних карт проектів 

формування територій та встановлення 

меж сільських, селищних міських рад 

та населених пунктів на загальну 

площу 52,4 млн гектарів; 

цифрових векторних карт картограм 

агровиробничих груп ґрунтів на 

1,8 млн об’єктів загальною площею 

41,8 млн гектарів; 

цифрових зображень графічних 

матеріалів технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель у 

кількості 81 735 штук;  

цифрових векторних карт об’єктів 

гідрографії масштабу 1:10 000 на 

загальну площу 35,0 млн гектарів;  

ортофотопланів масштабу 1:10 000 в 

УСК-2000 (мозаїки растрів) на загальну 

площу 60,3 млн гектарів; 

ортофотопланів масштабу 1:5 000 

(мозаїки растрів) на загальну площу 

3,3 млн гектарів; 
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ортофотопланів масштабу 1:2 000 

(мозаїки растрів) на загальну площу 

1,9 млн гектарів. 

Крім цього, до Державного земельного 

кадастру внесено відомості про межі 

5 788 населених пунктів. 

Надано доступ 786 нотаріусам до 

відомостей Державного земельного 

кадастру відповідно до поданих заяв. 
 

3. Землеустрій, використання та охорона земель 

Законопроектна та нормативно-правова робота 

3.1 Супроводження у Верховній 

Раді України проекту Закону 

України «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України» 

(реєстр. № 9291 від 16.11.2018). 

Абзац тридцять перший 

розділу «Система 

організації процесу 

виконання Стратегії» 

Стратегії удосконалення 

механізму управління в 

сфері використання та 

охорони земель 

сільськогосподарського 

призначення державної 

власності та 

розпорядження ними, 

затвердженої 

постановою Кабінету 

Міністрів України 

від 07 червня 2017 року 

№  413; підпункт 6 

пункту 1 параграфа 85 

Регламенту Кабінету 

Міністрів України 

Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

 

Юридичний 

департамент 

До прийняття 

Закону 
Виконано 

Держгеокадастром здійснювався 

супровід законопроекту у Верховній 

Раді України. 

Законопроект відкликано 29.08.2019 

відповідно до статті 105 Закону 

України «Про Регламент Верховної 

Ради України». 

Законопроект в новій редакції листом 

Держгеокадастру від 28.11.2019      

№ 5-28-0.13-9863/2-19 направлено на 

погодження до Мінекономіки 

(вх.№ 03/80916-19 від 02.12.2019) 

3.2 Супроводження у Верховній 

Раді України проекту Закону 

України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 

України щодо приватизації 

Ініціативний 

 

крок 128 плану 

(розпорядження 

Кабінету Міністрів 

Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

 

До прийняття 

Закону 
Виконано 

Держгеокадастром здійснювався 

супровід законопроекту у Верховній 

Раді України. 
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земель державних і 

комунальних 

сільськогосподарських 

підприємств, установ та 

організацій» (реєстр. № 6269 

від 31.03.2017) 

України від 28.03.2018 

№ 244-р), підпункт 6 

пункту 1 параграфа 85 

Регламенту Кабінету 

Міністрів України 

Юридичний 

департамент 

Законопроект відкликано 29.08.2019 

відповідно до статті 105 Закону 

України «Про Регламент Верховної 

Ради України». 

3.3 Супроводження у Верховній 

Раді України проекту Закону 

України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 

України щодо передачі права 

власності фермерським 

господарствам на земельні 

ділянки, надані засновникам 

таких господарств у постійне 

користування, довічне 

успадковуване володіння для 

створення та/або ведення 

фермерського господарства 

(селянського (фермерського) 

господарства)» (реєстр. № 8236                  

від 05.04.2018) 

Ініціативний 

 

Підпункт 6 пункту 1 

параграфа 85 Регламенту 

Кабінету Міністрів 

України 

Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

 

Юридичний 

департамент 

До прийняття 

Закону 
Виконано 

Держгеокадастром здійснювався 

супровід законопроекту у Верховній 

Раді України. 

Законопроект відкликано 29.08.2019 

відповідно до статті 105 Закону 

України «Про Регламент Верховної 

Ради України». 

3.4 Супроводження у Верховній 

Раді України проекту Закону 

України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо 

підвищення прозорості при 

погодженні документації із 

землеустрою та врегулювання 

інших питань у сфері 

землеустрою» (реєстр. № 9194 

від 11.10.2018) 

Ініціативний 

 

крок 129 плану 

(розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України від 28.03.2018 

№ 244-р), підпункт 6 

пункту 1 параграфа 85 

Регламенту Кабінету 

Міністрів України 

Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

 

Юридичний 

департамент 

До прийняття 

Закону 
Виконано 

Держгеокадастром здійснювався 

супровід законопроекту у Верховній 

Раді України. 

Законопроект відкликано 29.08.2019 

відповідно до статті 105 Закону 

України «Про Регламент Верховної 

Ради України». 

Натомість Держгеокадатром 

розробляється проект постанови 

Кабінету Міністрів України «Про 

внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 31.08.2016 

№ 580» з метою забезпечення 
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прозорості дій під час погодження 

всіх видів документацій із 

землеустрою за принципом 

екстериторіальності та проект Закону 

України «Про внесення змін до Закону 

України «Про землеустрій» щодо 

уніфікації деяких видів документації 

із землеустрою» в якому також 

запроваджується принцип 

екстериторіальності на 

законодавчому рівні. 

3.5 Супроводження у Верховній 

Раді України проекту Закону 

України «Про визнання такими, 

що втратили чинність, деяких 

актів Української РСР у сфері 

земельних відносин» (реєстр. 

№ 6535 від 01.06.2017) 

Підпункт 6 пункту 1 

параграфа 85 Регламенту 

Кабінету Міністрів 

України 

Юридичний 

департамент 

До прийняття 

Закону 
Виконано 

Держгеокадастром здійснювався 

супровід законопроекту у Верховній 

Раді України. 

Законопроект відкликано 29.08.2019 

відповідно до статті 105 Закону 

України «Про Регламент Верховної 

Ради України». 

3.6 Розроблення проекту постанови 

Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку 

проведення інвентаризації 

земель» 

Параграф 33 Регламенту 

Кабінету Міністрів 

України 

Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

 

Юридичний 

департамент 

ІІ квартал Виконано 

Порядок проведення інвентаризації 

земель затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 05.06.2019 № 476. 

Профільна робота 

3.7 Реалізація постанови Кабінету 

Міністрів України 

від 31.08.2016 № 580 «Деякі 

питання реалізації пілотного 

проекту із запровадження 

екстериторіальності 

погодження проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 31.08.2016 № 580 

Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

До прийняття 

проекту Закону 

України «Про 

внесення змін до 

деяких 

законодавчих 

актів щодо 

підвищення 

прозорості при 

Виконано 
У 2019 році на погодження до 

Держгеокадастру надійшло 

355 362 проекти землеустрою, із них 

285 912 проектів землеустрою (80%) – 

онлайн. 
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територіальними органами 

Державної служби України з 

питань геодезії, картографії та 

кадастру» 

погодженні 

документації із 

землеустрою та 

врегулювання 

інших питань у 

сфері 

землеустрою» 

3.8 Забезпечення учасників 

антитерористичної операції 

земельними ділянками 

відповідно до законодавства 

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України 

від 19.08.2015 № 898-р 

«Питання забезпечення 

учасників 

антитерористичної 

операції та сімей 

загиблих учасників 

антитерористичної 

операції земельними 

ділянками» 

Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

 

територіальні 

органи 

Держгеокадастру 

Протягом року Виконано 
У 2019 році до територіальних органів 

Держгеокадастру учасниками бойових 

дій подано 62,7 тис. заяв, за 

результатами розгляду яких надано 

дозволи на розроблення документації 

із землеустрою на відведення у 

власність 34,5 тис. земельних ділянок 

загальною площею 54,3 тис. га із 

земель сільськогосподарського 

призначення державної власності, 

тобто задоволено 55,1% поданих заяв. 

Протягом 2019 року надано 27,2 тис. 

відмов у наданні земельних ділянок у 

власність. 

Протягом 2019 року територіальними 

органами Держгеокадастру передано у 

власність учасникам бойових дій із 

земель сільськогосподарського 

призначення державної власності 

32 тис. земельних ділянок загальною 

площею 53,5 тис. га, що становить 

51,1% поданих заяв. 

3.9 Передача земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення державної 

власності у комунальну 

власність об’єднаних 

територіальних громад 

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України 

від 31.01.2018 № 60-р 

«Питання передачі 

земельних ділянок 

сільськогосподарського 

Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

 

Протягом року Виконано 
У 2019 році 139 ОТГ отримали у 

комунальну власність 207,9 тис. га 

земель с/г призначення. 
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призначення державної 

власності у комунальну 

власність об’єднаних 

територіальних громад» 

територіальні 

органи 

Держгеокадастру 

 

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

категорій і форм власності 

Законопроектна та нормативно-правова робота 

4.1 Подання на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту 

Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих 

актів щодо вдосконалення 

державного контролю та 

посилення відповідальності за 

порушення у сфері 

використання та охорони 

земель, збереження ґрунтового 

покриву земельних ділянок» 

Частина третя статті 19 

та  стаття 4 Закону 

України «Про охорону 

земель» 

Департамент 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

 

Юридичний 

департамент 

Березень Виконано 

Розроблений Держгеокадастром та 

поданий на розгляд Кабінету Міністрів 

України законопроект листом 

Секретаріату Кабінету Міністрів  

від 30.08.2019 № 17806/0/2-19 

повернуто для повторного його 

внесення відповідно до пункту 2 § 40 

Регламенту Кабінету Міністрів 

України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 18 липня 2007 р. № 950 

4.2 Розроблення та подання на 

розгляд Кабінету Міністрів 

України проекту 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» 

Стаття 3 Закону України 

«Про державний 

контроль за 

використанням та 

охороною земель» 

Департамент 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

 

Юридичний 

департамент 

Грудень  Виконується 

Розроблений Держгеокадастром 

проект постанови погоджено 

Мінекономіки (лист від 20.12.2019 

№ 380-05/55409-03).  

Проект постанови подано на 

погодження до Державної регуляторної 

служби України (лист від 08.01.2020 

№ 6-28-0.19-143/2-20), до Міністерства 

фінансів України (лист від 08.01.2020 

№ 5-28-0.19-142/2-20). 

Профільна робота 
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4.3 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 

Постійно Виконано 

Територіальними органами 

Держгеокадастру протягом 2019 року 

здійснено 23 907 заходів державного 

нагляду (контролю) за дотриманням 

земельного законодавства, 

використанням та охороною земель 

усіх категорій і форм власності, під час 

яких виявлено 13 771 порушення 

земельного законодавства, на 

земельних ділянках загальною площею 

192 566 гектарів. 

До органів місцевого самоврядування 

та виконавчої влади внесено 

1 469 клопотань з питань приведення 

рішень (розпоряджень) у відповідність 

до вимог чинного законодавства. 

На усунення порушень видано 

8 591 припис. 

Складено 7 399 протоколів про 

адміністративні правопорушення. 

Винесено 7 003 постанови про 

накладення адміністративних стягнень 

на суму 1 791 068 гривень. 

За цей період нараховано шкоду, 

заподіяну внаслідок порушень 

земельного законодавства, на суму  

більше 132 млн гривень, з них 

відшкодовано у добровільному 

порядку 40 млн гривень. 

До органів прокуратури та органів 

досудового розслідування направлено 

відповідно 1 934 матеріали. 

4.4 Організація та здійснення 

контролю за порядком 

визначення та відшкодування 

втрат сільськогосподарського та 

Закон України «Про 

державний контроль за 

використанням та 

охороною земель» 

Департамент 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

Постійно Виконано 

Протягом 2019 року нараховано розмір 

втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва понад 
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лісогосподарського 

виробництва 

167 млн грн, з них відшкодовано у 

добровільному порядку понад 155 млн 

гривень.  

На усунення порушень земельного 

законодавства щодо відшкодування 

втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва 

видано 26 приписів. 

До органів місцевого самоврядування 

та виконавчої влади внесено 

30 клопотань з питань приведення 

рішень (розпоряджень) у відповідність 

до вимог чинного законодавства. 

4.5 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 

Постійно Виконано 

Територіальними органами 

Держгеокадастру протягом 2019 року 

видано 179 дозволів на зняття та 

перенесення ґрунтового покриву 

(родючого шару ґрунту) земельної 

ділянки. 

4.6 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 

Постійно Виконано 

Територіальними органами 

Держгеокадастру протягом 2019 року 

здійснено 2 057 заходів державного 

нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності, під час яких 

виявлено 1 431 порушення земельного 

законодавства, на земельних ділянках 

загальною площею 904 477 гектарів. 

До органів місцевого самоврядування 

та виконавчої влади внесено 

72 клопотання з питань приведення 

рішень (розпоряджень) у відповідність 

до вимог чинного законодавства. 

На усунення порушень видано 

2 617 приписів. 



19 
 

Складено 2 000 протоколів про 

адміністративні правопорушення. 

Винесено 1 772 постанови про 

накладення адміністративних стягнень 

на суму 591 486 гривень. 

За цей період нараховано шкоду, 

заподіяну внаслідок порушень 

земельного законодавства понад 

11 млн гривень, з них відшкодовано у 

добровільному порядку понад 7 млн 

гривень. 

До органів прокуратури та органів 

досудового розслідування направлено 

відповідно 77 матеріалів. 

Державний нагляд у сфері землеустрою 

4.7 Посилення державного нагляду 

за якістю виконання робіт із 

землеустрою сертифікованими 

інженерами-

землевпорядниками 

Закон України «Про 

землеустрій» 

Управління 

державної 

експертизи 

 

територіальні 

органи 

Держгеокадастру 

Протягом року Виконано 

Наказом Держгеокадастру 

від 30.11.2018 № 223 затверджено 

Річний план здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) 

Державною службою України з питань 

геодезії, картографії та кадастру на 

2019 рік, відповідно до якого 

Управлінням державної експертизи та 

територіальними органами 

Держгеокадастру було проведено 

10 планових перевірок суб’єктів 

господарювання (у 2018 році  

анульовано 76 сертифікатів; у 2019 році 

анульовано 35 сертифікатів) 
 

5. Ринок та оцінка земель, міжнародна співпраця 

Законопроектна та нормативно-правова робота 

5.1 Розроблення та подання на 

розгляд Кабінету Міністрів 

України проекту Закону 

України «Про обіг земель 

Розділ І пріоритет 13 

«Земельна реформа» 

Середньострокового 

плану пріоритетних дій 

Департамент 

міжнародної 

співпраці та ринку 

земель 

Липень Виконано 

Відповідно до Постанови Верховної 

Ради України від 13 листопада 

2019 року № 291 – ІХ проект Закону 



20 
 

сільськогосподарського 

призначення» 

Уряду до 2020 року, 

затверджений 

розпорядженням 

Кабінету Міністрів 

України від 03.04.2017 

№ 275-р 

 

Юридичний 

департамент 

України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо обігу 

земель сільськогосподарського 

призначення» (реєстр. № 2178-10 

від 10.10.2019) прийнято за основу та 

доручено Комітету Верховної Ради 

України з питань аграрної та земельної 

політики доопрацювати зазначений 

законопроект з урахуванням зауважень 

і пропозицій суб’єктів права 

законодавчої ініціативи та внести його 

на розгляд Верховної Ради України у 

другому читанні. 

28 грудня 2019 року за результатами 

розгляду Комітетом Верховної Ради 

України з питань аграрної та земельної 

політики прийнято рішення 

рекомендувати Верховній Раді України 

прийняти законопроект у другому 

читанні та в цілому як Закон у редакції 

Комітету. 

5.2 Розроблення проекту Закону 

України «Про консолідацію 

земель» 

Пункт 3 розділу 

«Завершення земельної 

реформи» 

розпорядження Кабінету 

Міністрів України 

від 27.05.2016 № 418-р 

Департамент 

міжнародної 

співпраці та ринку 

земель 

 

Юридичний 

департамент 

У шести 

місячний строк 

після 

прийняття 

Закону «Про 

обіг земель 

сільськогоспод

арського 

призначення» 

Перенесено 

Законопроект буде розроблено після  

прийняття Закону «Про обіг земель 

сільськогосподарського призначення» 

Профільна робота 

5.3 Організація проведення робіт з 

нормативної грошової оцінки 

земель 

Підпункт 27 пункту 4 

Положення про 

Державну службу 

України з питань 

геодезії, картографії та 

Департамент 

міжнародної 

співпраці та ринку 

земель  

 

Протягом року Виконано 

Протягом року з метою дотримання 

термінів періодичності проведення 

нормативної грошової оцінки земель, 

визначених нормою статті 18 Закону 
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кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України 

від 14.01.2015 № 15 

територіальні 

органи 

Держгеокадастру 

України «Про оцінку земель», 

проведено нормативну грошову оцінку 

земель 1 922 населених пунктів. 

5.4 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 14.01.2015 № 15 

Департамент 

міжнародної 

співпраці та ринку 

земель 

Протягом року Виконано 

Базовий курс пройшло 62 особи; 

курс підвищення кваліфікації – 311 

осіб; 

кваліфікаційний іспит склало 47 осіб. 

5.5 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 14.01.2015 № 15 

Департамент 

міжнародної 

співпраці та ринку 

земель  

 

територіальні 

органи 

Держгеокадастру 

Протягом року Виконано 

Протягом року до Державного 

земельного кадастру внесено відомості 

про нормативну грошову оцінку земель 

1 166 населених пунктів (всього 

внесено відомості по 2 511 населених 

пунктах). 

5.6 Активізація та організація 

проведення електронних  

земельних торгів з продажу прав 

оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення державної 

власності територіальними 

органами Держгеокадастру 

 

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 21.06.2017 № 688, 

глава 21 Земельного 

кодексу України 

Департамент 

міжнародної 

співпраці та ринку 

земель  

 

територіальні 

органи 

Держгеокадастру 

Протягом року Виконано 
Всього за 2019 рік на земельних торгах 

продано прав оренди на 

3 378 земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

державної власності загальною 

площею 61,57 тис. гектарів. 

За результатами земельних торгів річна 

орендна плата зросла з 8,4% (82,06 млн 

грн) до 21,6% від нормативної 

грошової оцінки, що в свою чергу 

наповнило місцеві бюджети на 

211,29 млн гривень. 
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5.7 Подання звіту Кабінету 

Міністрів України про 

результати реалізації пілотного 

проекту та внесення пропозицій 

щодо ефективних способів 

запровадження електронних 

земельних торгів  

Пункт 3 постанови 

Кабінету Міністрів 

України від 21.06.2017 

№ 688 

Департамент 

міжнародної 

співпраці та ринку 

земель  

До 1 травня  Виконано 

Внесено зміни до постанови Кабінету 

Міністрів України від 21 червня 2017 р. 

№ 688 в частині продовження терміну 

реалізації пілотного проекту із 

запровадження електронних земельних 

торгів до 1 жовтня 2019 року. Подання 

звіту до Кабінету Міністрів України 

про результати реалізації пілотного 

проекту перенесено до 15 жовтня 

2019 року. 

Держгеокадастром листом 

від 11.10.2019 № 5-28-0.22-8301/2-19 

до Мінекономрозвитку подано звіт про 

результати реалізації пілотного 

проекту із запровадження електронних 

земельних торгів. 

5.8 Проведення селекторних нарад 

щодо активізації земельних 

торгів з продажу прав оренди 

земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення державної 

власності територіальними 

органами Держгеокадастру 

Підпункт 37 пункту 4 

Положення про 

Державну службу 

України з питань 

геодезії, картографії та 

кадастру, затверджене 

постановою Кабінету 

Міністрів України 

від 14.01.2015 № 15 

Департамент 

міжнародної 

співпраці та ринку 

земель  

 

територіальні 

органи 

Держгеокадастру 

Протягом року Виконано 

Проведено численні селекторні наради 

щодо активізації земельних торгів з 

продажу прав оренди земельних 

ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності 

територіальними органами 

Держгеокадастру 

Міжнародна співпраця 

5.9 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, затверджене 

постановою Кабінету 

Міністрів України 

від 14.01.2015 № 15 

Департамент 

міжнародної 

співпраці та ринку 

земель  

Протягом року Виконано 
На конференції «GeoDigital Ukraine 

2019» організовано представництво 

таких країн: Королівство Нідерланди, 

Королівство Норвегія, Республіка 

Польща, Грузія, Словенська Республіка 

та Республіка Франція. Представники 

зазначених країн запевнили у своїй 
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готовності продовжувати плідну 

співпрацю з Держгеокадастром.  

13 березня 2019 року проведено робочу 

зустріч з Головним офісом геодезії та 

картографії Республіки Польща. 

05 грудня 209 року проведено робочу 

зустріч з представниками національної 

федерації товариств земельного 

устрою та розвитку сільських 

територій Франції (SAFER). 

5.10 Реалізація проекту з 

Картографічною службою 

Королівства Норвегія 

(Kartverket) «Карти для 

сприяння належного управління 

землями в Україні» 

Реєстраційна картка 

проекту від 26.04.2018 

№ 3837 

Департамент 

міжнародної 

співпраці та ринку 

земель 

Протягом року Виконано 

Протягом року проведено засідання 

керівного комітету з реалізації проекту 

міжнародної технічної допомоги 

«Карти для сприяння належного 

управління землями в Україні». 

Підписано контракт на надання послуг 

зі створення топографічної карти у 

масштабі 1:50 000 між Картографічною 

службою Королівства Норвегія, 

Держгеокадастром, Українським 

Державним Аерогеодезичним 

підприємством. 

Отримано від норвезької сторони 

SiteMaster – прилад для вимірювання 

якості сигналу ГНСС станцій, прилад 

прийнято на баланс та використовують 

для перевірки місць для встановлення 

зазначених станцій. 

Проведено засідання комісії з питань 

визначення контролю якості, на якому 

прийнято 4 еталонні аркуші для 

виробництва базової топографічної 

карти у масштабі 1: 50 000. 

Взято участь у 2 навчальних семінарах 

«Використання SiteMaster» та «Бази 

даних для створення базової 
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топографічної карти у масштабі 

1:50 000». Інформацію отриману під 

час навчання буде використано при 

виконанні робіт в рамках проекту.  

5.11 Реалізація проекту 

Європейського Союзу та 

Світового банку «Підтримка 

прозорого управління 

земельними ресурсами в 

Україні» 

Реєстраційна картка 

проекту від 07.11.2018 

№ 3968 

Департамент 

міжнародної 

співпраці та ринку 

земель 

Протягом року Виконано 

Завершено векторизацію наявних 

відсканованих картографічних 

матеріалів у Київській, Миколаївській 

та Львівській областях. 

Відскановано та геоприв’язано 60% 

наявних планів розпаювання. 

Взято участь у ініціативі зі створення 

Державного аграрного реєстру, наразі 

робота продовжується. 

5.12 Участь у міжнародних 

організаціях 

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 13.09.2002 № 1371 

«Про порядок участі 

центральних органів 

виконавчої влади у 

діяльності міжнародних 

організацій, членом яких 

є Україна» 

Департамент 

міжнародної 

співпраці та ринку 

земель  

Протягом року Виконано 

Взято участь у засіданнях таких 

міжнародних організацій: UN-GGIM, 

UN-GGIM Europe, UNGEGN, 

Глобальне ґрунтове партнерство ФАО, 

Єврогеографікс, WPLA, LandNet, 

Постійний комітет з питань кадастру 

Європейського Союзу. 

5.13 Підготовка передумов до 

започаткування нових проектів 

міжнародної технічної 

допомоги  

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 15.02.2002 № 153 

«Про створення єдиної 

системи залучення, 

використання та 

моніторингу 

міжнародної технічної 

допомоги» 

Департамент 

міжнародної 

співпраці та ринку 

земель  

Протягом року Виконано 

Надіслано до ФАО проектну 

пропозицію щодо проекту міжнародної 

технічної допомоги, для проведення 

переходу від нормативної грошової 

оцінки земель до масової оцінки на 

пілотних територіях та підготовки 

необхідної для цього правової бази. 

Ініційовано співробітництво з 

картографічним органом республіки 

Сербія та Шведським агентством 

міжнародного співробітництва в 
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рамках основних потреб 

Держгеокадастру. 
 

6. Кадрова політика Держгеокадастру та його територіальних органів 

Законопроектна та нормативно-правова робота 

6.1 Розроблення, погодження та 

реєстрація наказу 

Мінагрополітики «Про 

затвердження Положення про 

відомчі заохочувальні відзнаки 

Державної служби України з 

питань геодезії, картографії та 

кадастру»  

Указ Президента 

України «Про відомчі 

заохочувальні відзнаки» 

від 30.05.2012 № 365 

Департамент 

кадрової політики 

та персоналу 

 

Юридичний 

департамент 

У тримісячний 

строк після 

прийняття Указу 

Президента 

України «Про 

символіку 

Державної 

служби України 

з питань 

геодезії, 

картографії та 

кадастру» 

(подання до 

Мін’юсту) 

Перенесено 

Втрата актуальності наказу 

Мінагрополітики в зв’язку з 

прийняттям постанови Кабінету 

Міністрів України від 02 вересня 

2019 р. № 829 «Деякі питання 

оптимізації системи центральних 

органів виконавчої влади». 

Профільна робота 

6.2 Заснування геральдичного 

знака–емблеми та прапора 

Держгеокадастру шляхом 

прийняття Указу Президента 

України «Про символіку 

Державної служби з питань 

геодезії, картографії та 

кадастру» 

Указ Президента 

України «Про 

геральдичні знаки–

емблеми і прапори 

центральних органів 

виконавчої влади 

України» від 30.11.2000 

№ 1271/2000   

Департамент 

кадрової політики 

та персоналу 

Після 

підписання 

Указу 

Президента 

України «Про 

символіку 

Державної 

служби з питань 

геодезії, 

картографії та 

кадастру» 

Перенесено 

Проект Указу Президента України 

«Про символіку Державної служби 

України з питань геодезії, картографії 

та кадастру», внесений до 

Адміністрації Президента України 

листом Кабінету Міністрів України 

від 06.03.2017 № 1767/0/2-17, потребує 

повторного внесення в звя’зку з 

прийняттям постанови Кабінету 

Міністрів України від 02 вересня 

2019 р. № 829 «Деякі питання 

оптимізації системи центральних 

органів виконавчої влади» 

6.3 Добір висококваліфікованих 

фахівців та укомплектування 

апарату Держгеокадастру та 

План заходів з реалізації 

Стратегії реформування 

державного управління 

Департамент 

кадрової політики 

та персоналу 

Протягом року Виконано 

У 2019 році було проведено: 
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його територіальних органів, 

державних підприємств, що 

належать до сфери управління 

Держгеокадастру  

України на 2016 –

2020 роки, затверджений 

розпорядженням 

Кабінету Міністрів 

України від 24.06.2016 

№ 474-р; постанова 

Кабінету Міністрів 

України від 25.03.2016 

№ 246; постанова 

Кабінету Міністрів 

України від 03.09.2008 

№ 777  

4 конкурси на заміщення вакантних 

посад державної служби в апараті 

Держгеокадастру (за результатами 

проведених конкурсів у 2019 році було 

призначено 32 переможця конкурсів, з 

них 9 – з метою просування по службі, 

а за результатами конкурсу, 

проведеного 26–27 грудня 2019 року, 

переможцями конкурсу визначено 

7 кандидатів, з яких 5 призначено на 

посади державної служби у 2020 році, 

ще 2 очікують призначення); 

7 конкурсів на зайняття вакантних 

посад керівників територіальних 

органів Держгеокадастру та їх 

заступників; 

249 конкурсів на зайняття вакантних 

посад державної служби категорії «Б» 

та «В» в територіальних органах 

Держгеокадастру проведено (за 

результатами конкурсів на зайняття 

посад державної служби керівників 

територіальних органів 

Держгеокадастру та їх заступників, 

призначено 12 державних службовців 

на посади державної служби категорії 

«Б». В територіальних органах 

Держгеокадастру призначено 

609 державних службовців категорій 

«Б» та «В»). 

За період з 01 січня по 31 грудня 

2019 року оголошено конкурсні 

відбори на 18 державних підприємств 

галузі. Відібрано та призначено 

4 переможці конкурсного відбору на 

посади керівників державних 

підприємств, що належать до сфери 
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управління Держгеокадастру на умовах 

укладеного з ними контракту. 

6.4 Підвищення кваліфікації 

державних службовців апарату 

Держгеокадастру та його 

територіальних органів  

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 7 липня 2010 р. № 564 

(втратила чинність на 

підставі постанови 

Кабінету Міністрів 

України від 6 лютого 

2019 р. № 564 «Про 

затвердження Положення 

про систему професійного 

навчання державних 

службовців, голів 

місцевих державних 

адміністрацій, їх перших 

заступників та 

заступників, посадових 

осіб місцевого 

самоврядування та 

депутатів місцевих рад») 

Департамент 

кадрової політики 

та персоналу 

Протягом року Виконано 

В апараті Держгеокадастру підвищили 

кваліфікацію 290 державних 

службовців за програмами 

короткострокових семінарів, 

професійними програмами та 

тренінгами, які проводилися на базі 

Держгеокадастру, в Українській школі 

урядування та Національній академії 

державного управління при 

Президентові України. 

В територіальних органах підвищили 

кваліфікацію 2 944 державних 

службовця за професійними 

програмами, програмами 

короткострокових семінарів та 

тренінгів. Також, 2 804 особи пройшли 

навчання на онлайн платформах та 

отримали відповідні сертифікати. 
 

7. Здійснення організаційних заходів щодо діяльності Держгеокадастру та його територіальних органів 

7.1 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 

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 14 січня 2015 р. № 15 

«Про Державну службу 

України з питань 

геодезії, картографії та 

кадастру» (в редакції 

постанови Кабінету 

Міністрів України 

від 4 грудня 2019 р. 

№ 1072) 

Департамент 

забезпечення 

діяльності служби 

 

структурні 

підрозділи 

Держгеокадастру 

Протягом року Виконано 

У 2019 році Держгеокадастром взято 

участь  у численних засіданнях 

делегацій України, зустрічах та 

засіданнях робочих груп, підгруп, 

комісіях, нарадах, семінарах, круглих 

столах, міжнародних конференціях, 

переговорах, тренінгах, днях діалогу з 

владою, обговореннях проектів 

нормативно-правових актів у сфері 

топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності, земельних 

відносин, землеустрою, у сфері 

Державного земельного кадастру, 
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земельного законодавства, 

використання та охорони земель 

усіх категорій і форм власності, 

родючості ґрунтів 

державного нагляду (контролю), 

використання та охорони земель усіх 

категорій і форм власності, родючості 

ґрунтів тощо. 

7.2 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 

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 14 січня 2015 р. № 15 

«Про Державну службу 

України з питань геодезії, 

картографії та кадастру» (в 

редакції постанови 

Кабінету Міністрів 

України від 4 грудня 

2019 р. № 1072) 

Департамент 

забезпечення 

діяльності служби 

 

структурні 

підрозділи 

Держгеокадастру 

Протягом року Виконано 

Протягом року здійснено постійну 

розсилку інформаційних повідомлень 

про найважливіші події у сфері 

земельних відносин національним та 

регіональним засобам масової 

інформації. Також були організовані 

численні інтерв’ю, виступи, надання 

коментарів керівників апарату та 

структурних підрозділів 

Держгеокадастру у ЗМІ з актуальних 

питань у галузі земельних відносин. 

7.3 Проведення засідань колегії 

Держгеокадастру та його 

територіальних органів 

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 14 січня 2015 р. № 15 

«Про Державну службу 

України з питань геодезії, 

картографії та кадастру» (в 

редакції постанови 

Кабінету Міністрів 

України від 4 грудня 

2019 р. № 1072) 

Департамент 

забезпечення 

діяльності служби 

 

територіальні 

органи 

Держгеокадастру 

Протягом року Виконано 

Головними управліннями 

Держгеокадастру у областях та 

м. Києві проведено 25 засідань колегій 

(окремі доручення в. о. Голови 

Держгеокадастру від 28.02.2019 

№ 121/3-19-0.25 та № 122/3-19-0.25). 

7.4 Проведення робочих нарад, 

селекторів з керівниками 

головних управлінь 

Держгеокадастру в областях і 

м. Києві 

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 14 січня 2015 р. № 15 

«Про Державну службу 

України з питань геодезії, 

картографії та кадастру» (в 

редакції постанови 

Департамент 

забезпечення 

діяльності служби 

структурні 

підрозділи 

Держгеокадастру 

Щомісяця Виконано 

У 2019 році Держгеокадастром 

проведено численні виробничі, 

селекторні (щотижневі) та апаратні 

наради з керівниками Головних 

управлінь Держгеокадастру у областях 

та м. Києві. 
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Кабінету Міністрів 

України від 4 грудня 

2019 р. № 1072) 

7.5 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 Виконано 

Від державної установи «Урядовий 

контактний центр» до 

Держгеокадастру та його 

територіальних органів за 2019 рік 

надійшло 4 285 звернень, з них 

центральним апаратом розглянуто  

351 звернення. 

7.6 Забезпечення роботи «гарячої 

лінії» Держгеокадастру 

Наказ Мінагрополітики 

від 23.05.2017 № 260 «Про 

затвердження Порядку 

роботи «гарячої лінії» 

Державної служби України 

з питань геодезії, 

картографії та кадастру», 

зареєстрований у Мін’юсті 

16.07.2017 за № 761/30629 

Департамент 

забезпечення 

діяльності служби 

Протягом року Виконано 

Посадовими особами «гарячої лінії» 

надано 26 200 усних консультацій та 

2 255 письмових відповідей. 

За тематикою звернення скарги 

стосувалися: 

передачі с/г земель державної 

власності – 117 скарг; 

надання адмінпослуг – 1 253 скарги; 

функціонування ДЗК – 54 скарги; 

роботи працівників Держгеокадастру – 

238 скарг; 

роботи землевпорядних організацій  – 

29 скарг. 

Найменше скарг у 2019 році 

зафіксовано в Тернопільській (13) та 

Рівненській (15) області. Найбільше 

скарг зафіксовано у Київській 

(190), Дніпропетровській (260) та 

Харківській (168) областях. 
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7.7 Організація та проведення 

особистого прийому громадян 

керівництвом Держгеокадастру, 

керівниками (працівниками) 

структурних підрозділів 

Держгеокадастру 

Наказ Держгеокадастру 

від 06.03.2018 № 41 «Про 

затвердження Графіка 

особистого прийому 

громадян керівництвом 

Держгеокадастру» 

(втратив чинність на 

підставі наказу 

Держгеокадастру 

від 08.04.2019 № 101); 

накази Держгеокадастру 

від 01.10.2019 № 246 та 

від 15.11.2019 № 297 

Відділ звернень 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

Протягом року Виконано 

Реалізовано та гарантовано 

конституційне право на звернення 

громадян до органів державної влади 

відповідно до графіків. Всього 

проведено більше 500 прийомів 

громадян.  

7.8 Моніторинг та контроль за 

дотриманням структурними 

підрозділами Держгеокадастру 

строків виконання нормативно-

правових актів, доручень 

Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів 

України, доручень Міністра 

аграрної політики та 

продовольства України, наказів і 

доручень керівництва Державної 

служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру, звернень 

і запитів народних депутатів 

України та інших документів. 

Інструкція з діловодства 

у Державній службі 

України з питань 

геодезії, картографії та 

кадастру, затверджена 

наказом 

Держгеокадастру 

від 03.08.2018 № 123 (із 

змінами) 

Сектор контролю Протягом року Виконано 

Протягом 2019 року постійно 

проводився моніторинг за 

дотриманням строків та вчасним 

виконанням структурними 

підрозділами нормативно-правових 

актів, доручень Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, доручень 

міністерств, наказів і доручень 

керівництва Державної служби 

України з питань геодезії, картографії 

та кадастру, звернень і запитів 

народних депутатів України та інших 

документів. 

Внутрішній аудит у системі Держгеокадастру 

7.9 Проведення комплексного 

внутрішнього аудиту 

ефективності діяльності 

установи щодо ефективності 

планування та виконання 

бюджетних програм 

Бюджетний кодекс 

України; 

Стратегія реформування 

системи управління 

державними фінансами 

на 2017 – 2020 роки, 

схвалена 

Відділ 

внутрішнього 

аудиту 

Держгеокадастру 

 

Протягом року Виконано. 

Проведено 3 комплексних планових 

внутрішніх аудитів ефективності (із 

залученням фахівців з внутрішнього 

аудиту територіальних органів 

Держгеокадастру) щодо планування та 

виконання бюджетних програм 
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Держгеокадастром та його 

територіальними органами 

розпорядженням 

Кабінету Міністрів 

України від 08.02.2017 

№ 142-р; 

Закон України «Про 

управління об’єктами 

державної власності» 

територіальні 

органи 

Держгеокадастру 

КПКВК 2803010 «Керівництво та 

управління в сфері геодезії, картографії 

та кадастру», КПКВК 2803020 

«Проведення земельнї реформи», 

КПКВК 2803030 «Загальнодержавні 

топографо-геодезичні та картографічні 

роботи, демаркація та делімітація 

державного кордону». 

Крім того, здійснено 2 позапланові 

внутрішні аудити діяльності 

державних підприємств (ДНВП 

«Геосистема» та ДНВП 

«Картографія»), що належать до сфери 

управління Держгеокадастру. 

7.10 Проведення комплексного 

внутрішнього аудиту щодо 

ступеня виконання та 

досягнення цілей при 

забезпеченні заходів, 

передбачених бюджетною 

програмою «Проведення 

земельної реформи» в частині 

проведення  інвентаризації 

земель сільськогосподарського 

призначення державної 

власності в межах об’єднаних 

територіальних громад 

Бюджетний кодекс 

України; 

Стратегія реформування 

системи управління 

державними фінансами 

на 2017 – 2020 роки, 

схвалена 

розпорядженням 

Кабінету Міністрів 

України від 08.02.2017 

№ 142-р; 

Закон України «Про 

управління об’єктами 

державної власності»; 

Порядок використання 

коштів, передбачених у 

державному бюджеті для 

здійснення заходів з 

проведення земельної 

реформи, затверджений 

постановою Кабінету 

Міністрів України 

від 09.03.2011 № 219 

Відділ 

внутрішнього 

аудиту 

Держгеокадастру 

 

територіальні 

органи 

Держгеокадастру 

Протягом року Виконано 

Проведено комплексний плановий 

внутрішній аудит ефективності (із 

залученням до участі фахівців з 

внутрішнього аудиту територіальних 

органів Держгеокадастру) діяльності 

ДП «Центр ДЗК» та його регіональних 

філій щодо виконання заходів, 

передбачених бюджетною програмою 

«Проведення земельної реформи» у 

2018 році, в частині проведення 

інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення 

державної власності в межах 

об'єднаних територіальних громад. 
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Запобігання та виявлення корупції у системі Держгеокадастру 

7.11 Розроблення та затвердження 

антикорупційної програми 

Держгеокадастру на 2019 рік  

Закон України «Про 

запобігання корупції» 

Управління 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

 

структурні 

підрозділи 

апарату 

Держгеокадастру 

Квітень  Виконано 

Наказом Держгеокадастру 

від 27.03.2019 № 94 затверджено Звіт 

за результатами оцінки корупційних 

ризиків у діяльності Держгеокадастру 

та включено його до антикорупційної 

програми Держгеокадастру на 2019 –

2020 роки, затвердженої наказом 

Держгеокадастру від 22.04.2019 № 120. 

На підставі рішення Комісії з оцінки 

корупційних ризиків та моніторингу 

виконання антикорупційної програми 

Держгеокадастру від 15.05.2019 

(протокол № 7), наказом 

Держгеокадастру від 17.05.2019 № 134 

внесено зміни до Звіту за результатами 

оцінки корупційних ризиків у 

діяльності Держгеокадастру та 

затверджено зміни до антикорупційної 

програми Державної служби України з 

питань геодезії, картографії та кадастру 

на 2019 –2020 роки. 

Відповідно до рішення Національного 

агентства з питань запобігання корупції 

від 24.05.2019 № 1449 «Про 

погодження антикорупційної програми 

Державної служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру 

на 2019–2020 роки» на підставі 

рішення Комісії з оцінки корупційних 

ризиків та моніторингу виконання 

антикорупційної програми 

Держгеокадастру від 07.06.2019 

(протокол № 8), наказом 

Держгеокадастру від 21.06.2019 № 178 

внесено зміни до наказів 
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Голова Держгеокадастру             Денис БАШЛИК 

Держгеокадастру від 27.03.2019 № 94 

та від 22.04.2019 № 120 стосовно 

конкретизації заходів щодо усунення 

корупційних ризиків. 

7.12 Проведення моніторингу 

виконання антикорупційної 

програми Держгеокадастру 

на 2019 рік  

Закон України «Про 

запобігання корупції» 

Управління 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

 

структурні 

підрозділи 

апарату 

Держгеокадастру 

Протягом року Виконано 

Комісією з оцінки корупційних ризиків 

та моніторингу виконання 

антикорупційної програми 

Держгеокадастру, утвореної наказом 

Держгеокадастру від 14.02.2017 № 66 

(із змінами), щоквартально (09.07.2019, 

10.10.2019 та 13.01.2020) проводився 

моніторинг виконання 

Антикорупційної програми 

Держгеокадастру на 2019–2020 роки за 

2019 рік. 


