
ЗВІТ 

про громадське обговорення 

проекту розпорядження Кабінету Міністрів України  

«Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку 

земельних відносин та національної інфраструктури геопросторових даних  

в Україні на період до 2030 року» 

 

Найменування органу виконавчої влади: Державна служба України з 

питань геодезії, картографії та кадастру. 

Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення: 

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 

Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин та 

національної інфраструктури геопросторових даних  в Україні на період до 

2030 року». 

Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: члени Громадської 

ради при Держгеокадастрі, представники інститутів громадянського 

суспільства. 

Інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади 

за результатами обговорення: від Громадської ради при Держгеокадастрі 

надійшли пропозиції щодо розроблення двох окремих концепцій, а саме: 

«Концепція Державної цільової програми розвитку земельних відносин в 

Україні на період до 2030 року» та «Концепція Державної цільової програми 

розвитку національної інфраструктури геопросторових даних  в Україні на 

період до 2030 року». Обґрунтування такої позиції громадськості, що прийняла 

участь у обговоренні проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку земельних 

відносин та національної інфраструктури геопросторових даних  в Україні на 

період до 2030 року», викладено у листі Громадської ради при Держгеокадастрі 

на адресу Держгеокадастру від 04.08.2020 р. № 04/08-02/20 (автори пропозицій: 

голова Комітету законотворчої ініціативи Громадської ради при 

Держгеокадастрі Даценко Л. М. та заступник директора НДІ геодезії і 

картографії, експерт Громадської ради при Держгеокадастрі Лященко А. А.  

Інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості: 

Держгеокадастр листом від 01.09.2020 № 26-28-0.133-8693/2-20 повідомив 

Громадську раду про результати розгляду вказаних пропозицій Громадської 

ради та, фактично відхилив пропозиції Громадської ради, надавши 

обґрунтування та мотиви такого відхилення.  

Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення: 

Громадська рада при Держгеокадастрі, інститути громадянського 

суспільства, громадські експерти, які є авторами розроблених пропозицій до 

зазначеного проекту розпорядження та які прийняли участь у обговорені 



вказаного проекту розпорядження спрямували свої пропозиції до Міністерств з 

якими погоджується цей проект розпорядження.       

 


