
Додаток 

до листа Держгеокадастру 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про проведені Держгеокадастром консультації з громадськістю та взаємодію з Громадською радою  

у ІІІ 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 

представників 

громадськості, 

які взяли 

участь в 

обговоренні 

Чи звертався 

орган до 

гром. ради з 

пропозицією 

розглянути 

питання/про

ект 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 постанови 

Кабінету 

Міністрів України 

«Про утворення 

Ради з 

національної 

інфраструктури 

геопросторових 

даних» 

1) електронні 

консультації 

(липень–серпень 

2020 року) 

 

2) засідання 

Громадської ради 

при Держгеокадастрі 

(29.07.2020) 

 

10 Ні Так Ні 2 1) онлайн-

обговорення 

проекту 

постанови 

Кабінету 

Міністрів 

України «Про 

затвердження 

Методики 

нормативної 

грошової 

оцінки 

земель» (з 

11.03.2020 до 

06.10.2020 

включно) 

 

2) онлайн-

обговорення 

проекту 

розпорядженн

я Кабінету 

2.  Проект 

розпорядження 

Кабінету 

Міністрів України 

«Про схвалення 

Концепції 

Державної 

цільової програми 

розвитку 

земельних 

відносин та 

національної 

1) електронні 

консультації 

(липень–серпень 

2020 року) 

 

2) засідання 

Громадської ради 

при Держгеокадастрі 

(29.07.2020 та 

09.09.2020) 

 

13 Ні Так Так 



2 
 

інфраструктури 

геопросторових 

даних в Україні 

на період до 2030 

року» 

 

Міністрів 

України «Про 

схвалення 

Концепції 

Державної 

цільової 

програми 

розвитку 

земельних 

відносин та 

національної 

інфраструкту

ри 

геопросторов

их даних в 

Україні на 

період до 

2030 року» (з 

07.07.2020 до 

03.08.2020 

включно) 

3.  Проект постанови 

Кабінету 

Міністрів України 

«Про 

затвердження 

Методики 

нормативної 

грошової оцінки 

земель» 

1) електронні 

консультації 

(серпень–вересень 

2020 року) 

 

2) засідання 

Громадської ради 

при Держгеокадастрі 

(29.07.2020 та 

09.09.2020) 

15 Ні Так Так 

 

 

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

Держгеокадастру: 

1) https://land.gov.ua/info/proekt-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-pro-utvorennia-rady-z-natsionalnoi-infrastruktury-heoprostorovykh-danykh/; 

2) https://land.gov.ua/info/proekt-rozporiadzhennia-kabinetu-ministriv-ukrainy-pro-skhvalennia-kontseptsii-derzhavnoi-tsilovoi-prohramy-rozvytku-

zemelnykh-vidnosyn-ta-natsionalnoi-infrastruktury-heoprostorovykh-danykh-v-uk/; 

3) https://land.gov.ua/info/proekt-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-pro-zatverdzhennia-metodyky-normatyvnoi-hroshovoi-otsinky-zemel-2/. 

 

 

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 
 

3) 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/3ixzrP9. 


