
Додаток 

до листа Держгеокадастру 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про проведені Держгеокадастром консультації з громадськістю та взаємодію з громадською радою  

у ІІ кварталі 2020 року  

 

№ 

з/п 

Питання/проект 

акта, щодо яких 

проведено 

консультації з 

громадськістю 

Заходи, які проведено 

у рамках 

консультацій з 

громадськістю* із 

зазначенням дати 

Кількість 

представникі

в 

громадськост

і, які взяли 

участь в 

обговоренні 

Чи звертався 

орган до гром. 

 ради з 

пропозицією 

розглянути 

питання/проект 

акта 

Чи 

розглядала 

гром. рада 

питання/пр

оект акта 

на своєму 

засіданні 

Чи надано 

гром. радою 

пропозиції 

(зауваження) 

щодо 

питання/про

екту акта 

 

Кількість 

проведених 

засідань 

гром. ради 

Інші заходи 

гром. ради** 

1. Проект Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Закону України 

«Про 

землеустрій» 

щодо уніфікації 

деяких видів 

документації із 

землеустрою» 

1) електронні 

консультації (протягом 

квітня–травня 

2020 року) 

 

12 Ні Ні Ні 1 1) онлайн-

обговорення 

проекту 

постанови 

Кабінету 

Міністрів 

України «Про 

внесення змін 

до Порядку 

побудови 

Державної 

геодезичної 

мережі» 

(22.06.2020) 

2.  Проект Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Закону України 

«Про географічні 

назви» щодо 

удосконалення 

діяльності, 

пов’язаної зі 

встановленням, 

унормуванням, 

обліком, 

1) електронні 

консультації (протягом 

квітня–травня 

2020 року) 

11 Ні Ні Ні 



2 
 

реєстрацією, 

використанням та 

збереженням 

географічних 

назв» 

3.  Проект постанови 

Кабінету 

Міністрів України 

«Деякі питання 

застосування 

системи висот 

UELN/EVRS2000 

(Об’єднана 

європейська 

нівелірна 

мережа/Європейс

ька вертикальна 

референцна 

система 

2000 року)» 

1) електронні 

консультації (протягом 

квітня–травня 

2020 року) 

14 Ні Ні Ні 

4.  Проект постанови 

Кабінету 

Міністрів України 

«Про 

затвердження 

Методики 

нормативної 

грошової оцінки 

земель» 

1) електронні 

консультації (протягом 

квітня–травня 

2020 року) 

15 Ні Ні Ні 



3 
 

5.  Проект постанови 

Кабінету 

Міністрів України 

«Про внесення 

змін та визнання 

такими, що 

втратили 

чинність, деяких 

актів Кабінету 

Міністрів 

України» 

1) електронні 

консультації (протягом 

травня–червня 

2020 року) 

12 

 

 

 

Ні Ні Ні 

6. Проект наказу 

Міністерства 

розвитку 

економіки, 

торгівлі та 

сільського 

господарства 

України «Про 

визнання таким, 

що втратив 

чинність, наказу 

Державного 

комітету України 

по земельних 

ресурсах від 4 

січня 2005 року 

№ 1 «Про 

затвердження 

Порядку видачі та 

анулювання 

спеціальних 

дозволів на зняття 

та перенесення 

ґрунтового 

1) електронні 

консультації (протягом 

травня–червня 

2020 року) 

11 Ні Ні Ні 



4 
 

покриву 

(родючого шару 

ґрунту) земельних 

ділянок» 

7. Проект постанови 

Кабінету 

Міністрів України 

«Про внесення 

змін до Порядку 

побудови 

Державної 

геодезичної 

мережі» 

1) обговорення на 

засіданні Громадської 

ради 24 червня 

2020 року 

 

2) електронні 

консультації (протягом 

травня–червня 

2020 року) 

18 

 

 

 

 

15 

 

Так Так Так 

8.  Проект наказу 

Міністерства 

розвитку 

економіки, 

торгівлі та 

сільського 

господарства 

України «Про 

внесення змін до 

Вимог до 

технічного і 

технологічного 

забезпечення 

виконавців 

(розробників) 

робіт із 

землеустрою» 

1) електронні 

консультації (протягом 

червня 2020 року) 

12 Ні Ні Ні 

9. Проект Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Закону України 

«Про 

1) електронні 

консультації (протягом 

червня 2020 року) 

13 Ні Ні Ні 



5 
 

землеустрій» 

щодо уніфікації 

деяких видів 

документації із 

землеустрою» 

 

Оприлюднення інформації про початок консультацій з громадськістю (анонсів публічних заходів) на офіційному вебсайті 

Держгеокадастру: 

1) https://land.gov.ua/info/proekt-zakonu-ukrainy-pro-vnesennia-zmin-do-zakonu-ukrainy-pro-zemleustrii-shchodo-unifikatsii-deiakykh-vydiv-

dokumentatsii-iz-zemleustroiu-2/ 

2) https://land.gov.ua/info/proekt-zakonu-ukrainy-pro-vnesennia-zmin-do-zakonu-ukrainy-pro-heohrafichni-nazvy-shchodo-udoskonalennia-diialnosti-

poviazanoi-iz-vstanovlenniam-unormuvanniam-oblikom-reiestratsiiei/ 

3) https://land.gov.ua/info/proekt-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-deiaki-pytannia-zastosuvannia-systemy-vysot-ueln-evrs2000-obiednana-

ievropeiska-nivelirna-merezha-ievropeiska-vertykalna-referentsna-systema-200/ 

4) https://land.gov.ua/info/155630/ 

5) https://land.gov.ua/info/proekt-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-pro-vnesennia-zmin-ta-vyznannia-takymy-shcho-vtratyly-chynnist-deiakykh-

aktiv-kabinetu-ministriv-ukrainy/ 

6) https://land.gov.ua/info/proekt-nakazu-ministerstva-rozvytku-ekonomiky-torhivli-ta-silskoho-hospodarstva-ukrainy-pro-vyznannia-takym-shcho-

vtratyv-chynnist-nakazu-derzhavnoho-komitetu-ukrainy-po-zemelnykh-resursakh-vi/ 

7) https://land.gov.ua/info/proektu-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-pro-vnesennia-zmin-do-poriadku-pobudovy-derzhavnoi-heodezychnoi-

merezhi/ 

8) https://land.gov.ua/info/proekt-nakazu-ministerstva-rozvytku-ekonomiky-torhivli-ta-silskoho-hospodarstva-ukrainy-pro-vnesennia-zmin-do-vymoh-

do-tekhnichnoho-i-tekhnolohichnoho-zabezpechennia-vykonavtsiv-rozrobnykiv-robit-i-2/ 

9) https://land.gov.ua/info/proekt-zakonu-ukrainy-pro-vnesennia-zmin-do-zakonu-ukrainy-pro-zemleustrii-shchodo-unifikatsii-deiakykh-vydiv-

dokumentatsii-iz-zemleustroiu-3/ 

 

Оприлюднення інформації про початок консультацій з громадськістю (анонсів публічних заходів) на сторінках Держгеокадастру у 

соціальних мережах: 

1) публікацій не було 

2) публікацій не було 

3) публікацій не було 

4) https://www.facebook.com/derjgeokadastr/photos/a.899036343547877/2870782183039940/?type=3&theater 

5) публікацій не було 

6) публікацій не було 

7) публікацій не було 
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8) публікацій не було 

9) публікацій не було 

 

Оприлюднення звітів про результати консультацій з громадськістю:  
У рубриці «Консультації з громадськістю» офіційного вебсайту Держгеокадастру оприлюднено 1 звіт, підготовлений відповідно до 

пункту 20 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. № 996: 

1) https://bit.ly/3ixNw0a 


