
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Держгеокадастру 

від 30.12.2020 № 582 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю  

на 2021 рік 
 
 

№ 

 

Питання або проект нормативно-

правового акта   

Захід, що 

проводитиметься у 

рамках консультацій 

з громадськістю  

Строк 

проведення 

консультацій 

 

Заінтересовані сторони, 

яких планується залучити 

до консультацій 

 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального 

за проведення консультацій  

(телефон, e-mail) 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо 

вдосконалення державного контролю 

та посилення відповідальності за 

порушення у сфері використання та 

охорони земель» 

Оприлюднення на 

вебсайті 

Держгеокадастру 
 

Засідання Громадської 

ради при 

Держгеокадастрі 

Червень 

2021 року 

Органи місцевого 

самоврядування, юридичні 

та фізичні особи 

(землевласники, 

землекористувачі, суб’єкти 

господарювання) 

Департамент контролю за 

використанням та охороною 

земель 

 

тел. (044) 299-35-45 

 
e-mail: dgk.kontrol@land.gov.ua 

2. Проект постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку 

здійснення заходів державного 

контролю» 

 

Оприлюднення на 

вебсайті 

Держгеокадастру 
 

Засідання Громадської 

ради при 

Держгеокадастрі 

Червень 

2021 року 

Органи місцевого 

самоврядування, юридичні 

та фізичні особи 

(землевласники, 

землекористувачі, суб’єкти 

господарювання) 

Департамент контролю за 

використанням та охороною 

земель 

 

тел. (044) 299-35-45 

 
e-mail: dgk.kontrol@land.gov.ua 

3.  Проект постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку 

носіння форменого одягу 

встановленого зразка» 

Оприлюднення на 

вебсайті 

Держгеокадастру 
 

Засідання Громадської 

ради при 

Держгеокадастрі 

 

 

 

 

 

 

Червень 

2021 року 

Органи місцевого 

самоврядування, юридичні 

та фізичні особи 

(землевласники, 

землекористувачі, суб’єкти 

господарювання) 

 

Департамент контролю за 

використанням та охороною 

земель 

 

тел. (044) 299-35-45 

 
e-mail: dgk.kontrol@land.gov.ua 



2 

 
1  3 4 5 6 

4. Проект Закону України «Про 

топографо-геодезичну і 

картографічну діяльність» 

Оприлюднення на 

вебсайті 

Держгеокадастру 
 

Засідання Громадської 

ради при 

Держгеокадастрі 

Вересень 

2021 року 

Органи місцевого 

самоврядування, громадські 

організації 

землевпорядників, 

юридичні та фізичні особи 

(землевласники, 

землекористувачі, суб’єкти 

господарювання) 

Департамент розвитку та 

стандартизації Національної 

інфраструктури 

геопросторових даних 

 

тел. (044) 299-35-19 

 

e-mail: sofiyenko@land.gov.ua 

5. Проект наказу Мінекономіки «Про 

затвердження Методики проведення 

державної експертизи землевпорядної 

документації» 

Оприлюднення на 

вебсайті 

Держгеокадастру 
 

Засідання Громадської 

ради при 

Держгеокадастрі 

Листопад 

2021 року 

Органи місцевого 

самоврядування, громадські 

організації 

землевпорядників, 

юридичні та фізичні особи 

(землевласники, 

землекористувачі, суб’єкти 

господарювання) 

Департамент державної 

експертизи, сертифікації та 

нагляду у сфері землеустрою 

 

 

тел. (044) 299-35-45 

 

e-mail: expert@land.gov.ua 

6. Інші проекти нормативно-правових 

актів з важливих питань реалізації 

державної політики у сфері 

топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності, земельних 

відносин, землеустрою, у сфері 

Державного земельного кадастру, 

державного нагляду (контролю) в 

агропромисловому комплексі в 

частині дотримання земельного 

законодавства, використання та 

охорони земель усіх категорій і форм 

власності, родючості ґрунтів 

Оприлюднення на 

вебсайті 

Держгеокадастру, 

засідання круглого 

столу, конференції, 

засідання Громадської 

ради при 

Держгеокадастрі 

Протягом 

2021 року 

Органи виконавчої влади, 

органи місцевого 

самоврядування, юридичні 

та фізичні особи 

(землевласники, 

землекористувачі, суб’єкти 

господарювання) 

Відділ консультацій з 

громадськістю та зв’язків зі 

ЗМІ Департаменту 

організаційно- 

аналітичної та протокольної 

роботи 

тел. (044) 299 35 62, 

e-mail: press@land.gov.ua 

 

 

заступник директора департаменту – начальник відділу 

забезпечення документообігу, контролю за виконанням 

документів та архівної справи Департаменту організаційно- 

аналітичної та протокольної роботи                                                                                                                   Георгій АДИРХАЄВ 


