ЗВІТ
про виконання плану роботи Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
за 2020 рік
№

Зміст заходу

1

2

Відповідальні
виконавці
3

Топографо-геодезична і картографічна діяльність
Законопроектна та нормативно-правова робота
1.1
Розроблення та супроводження
Департамент
проекту Закону України «Про
топографовнесення змін до деяких
геодезичної і
законодавчих актів з метою
картографічної
забезпечення
внесення
до
діяльності
Державного
земельного
кадастру
відомостей
про
державний кордон України»
Профільна робота
1.2
Організація
проведення
Департамент
аерофотозйомки зі створенням
топографоортофотопланів та цифрової
геодезичної і
моделі рельєфу у масштабі
картографічної
1:10 000 на територію України
діяльності
за
бюджетною
програмою
«Проведення
інвентаризації
земель
та
оновлення
картографічної основи»

1.3

Топографо-геодезичне,
картографічне та гідрографічне
забезпечення робіт із демаркації
та
делімітації
державного
кордону

Департамент
топографогеодезичної і
картографічної
діяльності

Строк
виконання
4

Стан виконання

Примітки

5

6

Березень

Виконано
За результатами розгляду на засіданні Верховної Ради
України 4 листопада 2020 року прийнято рішення
прийняти законопроект за основу

Протягом
року

Перенесено
Проведено процедуру закупівлі послуг із постачання
цифрових ортофотопланів масштабу 1:10 000 на
територію України (дев’ять областей: Черкаська,
Кіровоградська,
Вінницька,
Хмельницька,
Тернопільська,
Чернівецька,
Івано-Франківська,
Закарпатська, Київська та м. Київ) загальною площею
170 221,58 км2.
Між Держгеокадастром та ТОВ «Авіаційний
розрахунковий центр» укладено договір № 77-Г
від 22 грудня 2020 року на 98 186 775,0 грн, проте
послуги не надавалися, кошти повернуто до
Державного бюджету України
Виконано
Підготовлено демаркаційні документи на точку стику
державних кодонів між Україною, Республікою
Білорусь та Республікою Польща (Протокол

Протягом
року

Включено
до
Плану
роботи
Держгеокадастру
на 2021 рік (пункт
1.5)

2

1.4

Надання
адміністративних
послуг у сфері топографогеодезичної і картографічної
діяльності

Департамент
топографогеодезичної і
картографічної
діяльності

Протягом
року

1.5

Моніторинг інформації щодо
оновлення
топографічних
планів
населених
пунктів
масштабів 1:5 000 та 1:2 000

Департамент
топографогеодезичної і
картографічної
діяльності

Протягом
року

прикордонного знака «Буг», демаркаційна карта та
Заключний протокол комісії).
Українсько-білоруський державний кордон:
встановлено 57 прикордонних знаків;
визначено координати і висоти 669 прикордонних
знаків;
опрацьовано 1 370 GPS-спостережень прикордонних
знаків;
встановлено додаткові і визначено нові місця
встановлення 72 прикордонних знаків.
Українсько-молдовський державний кордон:
встановлено та облаштовано 17 прикордонних знаків;
визначено координати та висоти 48 прикордонних
знаків;
продовжується підготовка демаркаційних документів
(протокол-опис, демаркаційна карта масштабу 1:5 000,
протоколи прикордонних знаків і каталог координат та
висот прикордонних знаків)
Виконано
Відповідно до наказу Державної служби України з
питань геодезії, картографії та кадастру від 26.10.2020
№ 446 «Про деякі питання ведення обліку
адміністративних послуг» було надано такі безоплатні
адміністративні послуги:
висновок щодо меж географічного місця, з яким
пов’язані особливі властивості, певні якості та інші
характеристики товару – 1;
проведення експертизи пропозицій та рішень органів
державної
влади
щодо
найменування
або
перейменування географічних об’єктів – 1;
погодження виконання робіт із знесення або
перезакладки геодезичних пунктів – 1.
Виконано
У 2020 році до Державного картографо-геодезичного
фонду України суб’єктами топографо-геодезичної і
картографічної діяльності було передано:
оновлених цифрових топографічних планів масштабу
1:5 000, 1:2 000 та 1:1 000 – 2 058 од.;
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Організація
та
моніторинг
здійснення державного нагляду
(контролю)
за
топографогеодезичною і картографічною
діяльністю

Департамент
топографогеодезичної і
картографічної
діяльності

Протягом
року

Міжнародна діяльність
1.7
Участь у засіданнях Спільної
українсько-білоруської
та
українсько-молдовської
демаркаційних комісій та у
зустрічах їхніх робочих груп

Департамент
топографогеодезичної і
картографічної
діяльності

Протягом
року

1.6

оновлених
топографічних
планів
масштабу
1:5 000, 1:2 000 та 1:1 000 на паперових носіях –
1 336 номенклатурних аркушів;
технічних звітів на виконані роботи зі створення
топографічних планів – 207 шт.;
оновлених топографічних карт масштабу 1:10 000
(плани міст) на паперових носіях – 28 номенклатурних
аркушів;
оновлених топографічних карт масштабу 1:25 000
(плани міст) на паперових носіях – 34 номенклатурних
аркуша
Виконано
Головними управліннями Держгеокадастру в областях
та м. Києві у 2020 році проведено 47 планових та
1 позаплановий заходи державного нагляду (контролю)
щодо додержання суб’єктами господарювання вимог
законодавства у сфері топографо-геодезичної і
картографічної діяльності (247 планових заходів не
проведено у зв’язку із забороною на час дії карантину).
Видано 41 наказ про усунення порушень, виявлених під
час проведення планового (позапланового) заходу
державного нагляду (контролю) щодо додержання
суб’єктом господарювання вимог законодавства у
сфері
топографо-геодезичної
і
картографічної
діяльності.
Інформацію про стан здійснення перевірок у повному
обсязі занесено до Інтегрованої автоматизованої
системи
державного
нагляду
(контролю)
(https://inspections.gov.ua)
Виконано
Взято участь у тридцятій зустрічі спільної робочої
групи Спільної українсько-білоруської демаркаційної
комісії (18–20 лютого, м. Київ).
Взято участь у сорок четвертому засіданні спільної
українсько-молдовської робочої групи з підготовки
підсумкових демаркаційних документів (28–31 січня
2020 року, м. Київ)
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1.8

Участь у засіданнях Спільної
українсько-білоруськопольської демаркаційної комісії

1.9

Участь
у
діяльності
міжнародних організацій у
сфері топографо-геодезичної і
картографічної діяльності

Департамент
топографогеодезичної і
картографічної
діяльності
Департамент
топографогеодезичної і
картографічної
діяльності

Протягом
року

Протягом
року

2. Вдосконалення та ведення Державного земельного кадастру
Законопроектна та нормативно-правова робота
2.1
Прийняття проекту постанови
Департамент
Січень
Кабінету Міністрів України
державного
«Про внесення змін до Порядку
земельного
ведення Державного земельного
кадастру
кадастру» (постанова Кабінету
Міністрів України від 17 жовтня
Юридичний
2012 р. № 1051)
департамент

Профільна робота
2.2
Забезпечення перенесення до
Державного
земельного

Департамент
державного

Січень

Виконано
Взято участь у зустрічі спільної робочої групи Спільної
білорусько-польсько-української
демаркаційної
комісії (3–5 березня 2020 року, м. Влодава, Республіка
Польща)
Виконано
Взято участь у роботі міжнародних організацій:
EuroGeographics,
UN-GGIM,
UN-GGIM,
ICA,
Координаційному комітеті з Геодезичної дуги Струве.
Взято участь у реалізації проекту з Картографічною
службою Королівства Норвегія «Карти для сприяння
належному управлінню землями в Україні» та у
міжнародних заходах співробітництва з питань НІГД
та топографо-геодезичної діяльності з профільними
організаціями країн-партнерів: Нідерландів, Латвії,
Словаччини і Туреччини

Виконано
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 впроваджено механізм
оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері
Державного земельного кадастру в адміністративному
порядку, спрощення процедури врегулювання спорів та
розгляду скарг, пов’язаних із веденням Державного
земельного
кадастру,
врегулювання
питання
забезпечення контролю за прийняттям відповідних
рішень у сфері ведення Державного земельного
кадастру
Виконано
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кадастру
відомостей
про
земельні ділянки, обмеження
(обтяження) у їх використанні,
зареєстровані
до
1 січня
2013 року у Державному реєстрі
земель

земельного
З 01.11.2019 до Державного земельного кадастру
кадастру,
внесено відомості про 370 041 земельну ділянку
центральні
загальною площею 728 158,5 га із загальної кількості
органи
2 707 912 земельних ділянок площею 3 588,2 тис. га,
виконавчої
права на які виникли до 1 січня 2013 року
влади, обласні
державні
адміністрації
Демонополізація, скорочення термінів та спрощення надання адміністративних послуг, у тому числі через електронне урядування
2.3
Надання
адміністративних
Департамент
Протягом
Виконано
послуг
у
сфері
ведення
державного
року
Станом на кінець 2020 року Держгеокадастром
Державного
земельного
земельного
впроваджено електронні сервіси з користування
кадастру
в
електронному
кадастру,
найбільш популярними адміністративними послугами
вигляді
через
Єдиний ДП «Центр ДЗК»
у сфері ведення Державного земельного кадастру, а
державний
портал
саме:
адміністративних послуг, у тому
надання відомостей з Державного земельного кадастру
числі через інтегровану з ним
у формі витягу з Державного земельного кадастру про
інформаційну
систему
земельну ділянку;
центрального органу виконавчої
надання відомостей з Державного земельного кадастру
влади, що реалізує державну
у формі викопіювань з картографічної основи
політику у сфері земельних
Державного земельного кадастру, кадастрової карти
відносин
(плану);
надання відомостей з Державного земельного кадастру
у формі витягу з Державного земельного кадастру про
землі
в
межах
території
адміністративнотериторіальних одиниць;
надання відомостей з Державного земельного кадастру
у формі витягу з Державного земельного кадастру про
обмеження у використанні земель;
надання інформації про суб’єкта речового права у
Державному земельному кадастрі;
надання довідки про осіб, які отримали доступ до
інформації про суб’єкта речового права у Державному
земельному кадастрі;
подання заяви про державну реєстрацію земельної
ділянки;
подання заяви про внесення відомостей (змін до них)
про земельну ділянку;
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виправлення технічної помилки у відомостях
Державного земельного кадастру, яка була допущена
не з вини органу, що здійснює його ведення.
Крім того, у І кварталі 2020 року на вебресурсі
електронних
послуг
Держгеокадастру
(http://e.land.gov.ua) запроваджено електронні сервіси
для сертифікованих інженерів-землевпорядників,
сертифікованих інженерів-геодезистів, оцінювачів з
експертної грошової оцінки земельних ділянок, а також
інших заінтересованих осіб, щодо:
надання доступу до координат поворотних точок меж
земельних ділянок (на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1140 «Про
внесення змін до Порядку ведення Державного
земельного кадастру»);
подання заяви про надання доступу до відомостей
Державного земельного кадастру в режимі читання;
здійснення автоматичної перевірки електронного
документа XML на його правильність та валідність з
урахуванням вимог до змісту, структури та технічних
характеристик електронного документа, передбачених
законодавством, до подання заяви про державну
реєстрацію земельної ділянки;
здійснення
перевірки
протоколу
перевірки
електронного документа XML.
На сьогодні продовжується здійснення заходів щодо
запровадження надання в електронній формі
адміністративних
послуг,
які
надаються
Держгеокадастром та його територіальними органами,
а також інших електронних сервісів.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2020 р. № 455 «Деякі питання реалізації
пілотного проекту із запровадження принципу
екстериторіальності в державній реєстрації земельних
ділянок» із 10.06.2020 розпочато реалізацію пілотного
проекту зі здійснення державної реєстрації земельних
ділянок за принципом екстериторіальності та
скорочено термін її здійснення до семи робочих днів,
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що спрямовано на підвищення рівня доступності,
відкритості та прозорості під час надання відповідної
адміністративної послуги.
Також станом на кінець 2020 року забезпечено
автоматизований
обмін
інформацією
між
інформаційною
системою
Єдиний
державний
вебпортал електронних послуг «Портал Дія» та
Державним земельним кадастром, що дає змогу
отримувати відомості про земельні ділянки.
З метою забезпечення виконання вимог Закону України
від 5 грудня 2019 р. № 340-IX «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо протидії
рейдерству», яким внесено зміни до Закону України
«Про Державний земельний кадастр», постанови
Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 948
«Про затвердження Порядку проведення інвентаризації
документації із землеустрою, внесення змін та
визнання такими, що втратили чинність, деяких актів
Кабінету Міністрів України», якою внесено зміни до
Порядку ведення Державного земельного кадастру,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2012 р. № 1051, інших змін у
законодавстві, у грудні 2020 року запроваджено нові та
удосконалено
існуючі
електронні
сервіси
Держгеокадастру, зокрема щодо:
надання адміністративної послуги з видачі витягу з
Державного земельного кадастру про земельну
ділянку, у тому числі з відомостями про речові права на
земельну ділянку, їх обтяження, одержаними з
державного реєстру земель або з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно.
Водночас запроваджено формування витягу з
Державного земельного кадастру про земельну
ділянку, обов’язковим атрибутом якого є QR-код, що
містить інформацію про документ. Такі витяги
надаються без використання спеціальних бланків,
проставлення печатки та містять обов’язкове
посилання на Державний земельний кадастр;

8

2.4

Забезпечення
здійснення
заходів та контроль ведення
Державного
земельного
кадастру

Департамент
державного
земельного
кадастру

Протягом
року

перевірки витягів із Державного земельного кадастру
про земельну ділянку за QR-кодом за допомогою
електронних сервісів;
автоматичного формування витягу з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку в режимі
реального часу з відомостями про речові права на
земельну ділянку, їх обтяження, одержаними з
державного реєстру земель, у разі його замовлення
через електронні сервіси в електронному вигляді;
пошуку відомостей про адміністративно-територіальну
одиницю та перегляду наявної в Державному
земельному кадастрі інформації про неї за допомогою
е-сервісів (реалізовано для органів державної влади та
органів місцевого самоврядування);
отримання відомостей про координати поворотних
точок меж адміністративно-територіальних одиниць
(реалізовано для органів державної влади та органів
місцевого самоврядування);
формування
заяви
та
її
подання
через
е-сервіси про внесення до Державного земельного
кадастру відомостей про межі частини земельної
ділянки, на яку поширюються права суборенди та
сервітуту
Виконано
У 2020 році до державних кадастрових реєстраторів
надійшло 1,80 млн заяв про державну реєстрацію
земельних ділянок, на підставі яких зареєстровано
1,54 млн земельних ділянок, у тому числі: 1,52 млн
заяв, сформованих сертифікованими інженерамиземлевпорядниками онлайн, за результатом розгляду
яких зареєстровано 1,29 млн земельних ділянок.
У 2020 році через центри надання адміністративних
послуг видано 846,1 тис. витягів, у тому числі 410,7 тис.
витягів, замовлених на офіційному вебсайті
Держгеокадастру.
На сьогодні із загальної кількості населених пунктів на
території України (29 718) за заявами органів місцевого
самоврядування внесено відомості про межі
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8 987 адміністративно-територіальних одиниць, з яких
відомості
про
межі
3 202 адміністративнотериторіальних одиниць площею 834,2 тис. га внесено
у 2020 році.
Крім цього, на виконання підпункту 2 пункту 1 Указу
Президента України від 22.07.2019 № 542/2019 «Про
заходи щодо протидії рейдерству» та з метою
систематизації інформації про земельні ділянки, право
власності (користування) на які виникло до 2013 року
та посвідчене відповідними державними актами і
договорами оренди, але відомості про які не внесено до
Державного земельного кадастру, Держгеокадастром
та його територіальними органами здійснюються
заходи комунікації (повідомлення у ЗМІ, наради,
інформування на офіційних сайтах тощо) з органами
державної влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами державної та комунальної форми
власності, установами та організаціями щодо
здійснення ними організації робіт із розробки
відповідних документацій із землеустрою (з
урахуванням положень статей 26 та 55 Закону України
«Про землеустрій») для подальшого внесення
відомостей про земельні ділянки до Державного
земельного кадастру.
Станом на 31 грудня 2020 року проведено 1 146 нарад,
надіслано
8 456
листів-роз’яснень,
розміщено
763 публікації на офіційних вебсайтах територіальних
органів Держгеокадастру, надано 367 оголошень у ЗМІ,
здійснено 1 389 інших заходів.
У результаті проведених заходів із 01.11.2019 до
Державного земельного кадастру внесено відомості
про 370 041 земельну ділянку загальною площею
728 158,5 га, права на які виникли до 1 січня 2013 року.
На виконання доручення Прем’єр-міністра України
від 11.12.2019 № 39908/4/1-19 до листа Міністерства
енергетики та захисту довкілля України від 19.11.2019
№ КМ/1.4-50-12784 відповідно до покрокового плануграфіка інтеграції державних кадастрів до Державного
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земельного кадастру та згідно з підписаними
меморандумами про взаємодію між Держгеокадастром
і держателями відповідних державних та галузевих
кадастрів і реєстрів, на сьогодні на офіційному вебсайті
Держгеокадастру у розділі «Публічна кадастрова карта
України» на картографічній основі Державного
земельного кадастру розміщено дані інших кадастрів та
інформаційних систем у вигляді інформаційних шарів,
а саме: «Ліси»; «Природно-заповідний фонд»;
«Геонадра (спец. дозволи)»; «Родовища корисних
копалин»; «Нафтогазові свердловини»; «Смарагдова
мережа»; «Об’єкти Укренерго»; «Об’єкти Обленерго»;
«Міноборони»; «Охоронні зони ГТС».
Наповнення інформаційних шарів, розміщених на
Публічній кадастровій карті України, відомостями про
об’єкти державних та галузевих кадастрів і реєстрів
здійснюється відповідно до інформації, що надходить
від держателів таких кадастрів і реєстрів.
Крім того, у постійному режимі здійснюється
підключення до Державного земельного кадастру в
режимі
видачі
відомостей
сільських/селищних/міських/ районних рад, ЦНАПів, а
також надається доступ до відомостей Державного
земельного кадастру посадовим особам органів
місцевого самоврядування, державної влади, іншим
заявникам
(інженерам-землевпорядникам
(геодезистам, оцінювачам), банкам, працівникам
НАЗК, НАБУ), а також нотаріусам.
Станом на кінець 2020 року до Державного земельного
кадастру:
підключено
в
режимі
видачі
відомостей:
сільські/селищні ради – 130, міські ради – 80, ЦНАПи –
117, районна рада – 1;
надано доступ до відомостей Державного земельного
кадастру посадовим особам органів місцевого
самоврядування, державної влади, іншим заявникам:
співробітники органу місцевого самоврядування
(ОМС) – 320, співробітники органів державної влади –
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2.5

Впровадження
нових
електронних послуг, доступних
для сертифікованих інженерівземлевпорядників
в
електронному вигляді через
електронні
сервіси
Держгеокадастру

Управління
державної
експертизи,
ДП «Центр ДЗК»

Протягом
року

248, співробітники ЦНАПів – 58, інженерземлевпорядник
(геодезист)
–
80,
інженерземлевпорядник (оцінювач) – 5, банки – 2, органи
державної влади зі створенням робочого місця
стороннього користувача – 259 (із них ДВС та її
територіальні органи – 245), працівники НАЗК – 135,
працівники НАБУ – 136.
Подано 944 заяви від нотаріусів, із них 944 – погоджено
та надано доручення адміністратору Державного
земельного кадастру ДП «Центр державного
земельного кадастру» про надання доступу до
відомостей Державного земельного кадастру.
Водночас Держгеокадастром протягом 2020 року
забезпечувалось
здійснення
адміністратором
Державного
земельного
кадастру
заходів,
передбачених Планом заходів з адміністрування
Державного земельного кадастру на 2020 рік, який є
додатком до Договору про адміністрування
Державного земельного кадастру на 2020 рік
від 31.01.2020 № 2-Г між Держгеокадастром та
ДП «Центр державного земельного кадастру»
Виконано
Станом на кінець 2020 року Держгеокадастром
впроваджено електронні сервіси з користування
найбільш популярними адміністративними послугами
у сфері ведення Державного земельного кадастру, а
саме:
надання відомостей з Державного земельного кадастру
у формі витягу з Державного земельного кадастру про
земельну ділянку;
надання відомостей з Державного земельного кадастру
у формі викопіювань з картографічної основи
Державного земельного кадастру, кадастрової карти
(плану);
надання відомостей з Державного земельного кадастру
у формі витягу з Державного земельного кадастру про
землі
в
межах
території
адміністративнотериторіальних одиниць;
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надання відомостей з Державного земельного кадастру
у формі витягу з Державного земельного кадастру про
обмеження у використанні земель;
надання інформації про суб’єкта речового права у
Державному земельному кадастрі;
надання довідки про осіб, які отримали доступ до
інформації про суб’єкта речового права у Державному
земельному кадастрі;
подання заяви про державну реєстрацію земельної
ділянки;
подання заяви про внесення відомостей (змін до них)
про земельну ділянку;
виправлення технічної помилки у відомостях
Державного земельного кадастру, яка була допущена
не з вини органу, що здійснює його ведення.
Крім того, у І кварталі 2020 року на вебресурсі
електронних
послуг
Держгеокадастру
(http://e.land.gov.ua) запроваджено електронні сервіси
для сертифікованих інженерів-землевпорядників,
сертифікованих інженерів-геодезистів, оцінювачів з
експертної грошової оцінки земельних ділянок, а також
інших заінтересованих осіб щодо:
надання доступу до координат поворотних точок меж
земельних ділянок (на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1140 «Про
внесення змін до Порядку ведення Державного
земельного кадастру»);
подання заяви про надання доступу до відомостей
Державного земельного кадастру в режимі читання;
здійснення автоматичної перевірки електронного
документа XML на його правильність та валідність з
урахуванням вимог до змісту, структури та технічних
характеристик електронного документа, передбачених
законодавством, до подання заяви про державну
реєстрацію земельної ділянки;
здійснення
перевірки
протоколу
перевірки
електронного документа XML.
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На сьогодні продовжується здійснення заходів щодо
запровадження надання в електронній формі
адміністративних
послуг,
які
надаються
Держгеокадастром та його територіальними органами,
а також інших електронних сервісів.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2020 р. № 455 «Деякі питання реалізації
пілотного проекту із запровадження принципу
екстериторіальності в державній реєстрації земельних
ділянок» із 10.06.2020 розпочато реалізацію пілотного
проекту із здійснення державної реєстрації земельних
ділянок за принципом екстериторіальності та
скорочено термін її здійснення до семи робочих днів,
що спрямовано на підвищення рівня доступності,
відкритості та прозорості під час надання відповідної
адміністративної послуги.
Також на сьогодні забезпечено автоматизований обмін
інформацією між інформаційною системою Єдиний
державний вебпортал електронних послуг «Портал
Дія» та Державним земельним кадастром, що дає змогу
отримувати відомості про земельні ділянки.
З метою забезпечення виконання вимог Закону України
від 5 грудня 2019 р. № 340-IX «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо протидії
рейдерству», яким внесено зміни до Закону України
«Про Державний земельний кадастр», постанови
Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 948
«Про затвердження Порядку проведення інвентаризації
документації із землеустрою, внесення змін та
визнання такими, що втратили чинність, деяких актів
Кабінету Міністрів України», якою внесено зміни до
Порядку ведення Державного земельного кадастру,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2012 р. № 1051, інших змін у
законодавстві, у грудні 2020 року запроваджено нові та
удосконалено
існуючі
електронні
сервіси
Держгеокадастру, зокрема щодо:
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надання адміністративної послуги з видачі витягу з
Державного земельного кадастру про земельну
ділянку, у тому числі з відомостями про речові права на
земельну ділянку, їх обтяження, одержаними з
Державного реєстру земель або з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно.
Водночас запроваджено формування витягу з
Державного земельного кадастру про земельну
ділянку, обов’язковим атрибутом якого є QR-код, що
містить інформацію про документ. Такі витяги
надаються без використання спеціальних бланків,
проставлення печатки та містять обов’язкове
посилання на Державний земельний кадастр;
перевірки витягів із Державного земельного кадастру
про земельну ділянку за QR-кодом за допомогою
електронних сервісів;
автоматичного формування витягу з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку в режимі
реального часу з відомостями про речові права на
земельну ділянку, їх обтяження, одержаними з
державного реєстру земель, у разі його замовлення
через електронні сервіси в електронному вигляді;
пошуку відомостей про адміністративно-територіальну
одиницю та перегляду наявної в Державному
земельному кадастрі інформації про неї за допомогою
е-сервісів (реалізовано для органів державної влади та
органів місцевого самоврядування);
отримання відомостей про координати поворотних
точок меж адміністративно-територіальних одиниць
(реалізовано для органів державної влади та органів
місцевого самоврядування);
формування
заяви
та
її
подання
через
е-сервіси про внесення до Державного земельного
кадастру відомостей про межі частини земельної
ділянки, на яку поширюються права суборенди,
сервітуту.
Також запроваджено електронний реєстр (е-реєстр)
сертифікованих
інженерів-землевпорядників
із
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можливістю
сертифікованим
інженерамземлевпорядникам оновлювати інформацію через свій
електронний кабінет
3. Землеустрій, використання та охорона земель
Законопроектна та нормативно-правова робота
3.1
Розроблення та внесення на
Департамент
розгляд Уряду проекту Закону
землеустрою,
України «Про внесення змін до використання та
Бюджетного кодексу України»
охорони земель

Профільна робота
3.2
Реалізація пілотного проекту із
запровадження
екстериторіальності
погодження
проектів
землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
територіальними
органами
Держгеокадастру
3.3
Забезпечення
учасників
бойових
дій
земельними
ділянками
відповідно
до
законодавства

Жовтень

Не виконано
Всеукраїнською
асоціацією
органів
місцевого
самоврядування «Асоціація міст України» листом
від 05.05.2020 № 5-378 не погоджено розроблений
Держгеокадастром та погоджений Мінекономіки
проект Закону України «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України».
Міністерством фінансів України листом від 25.06.2020
№ 06030-09-5/19161
надано
зауваження
до
законопроекту, зокрема, у частині недотримання
принципу самостійності бюджетної системи України,
визначеному статтею 7 Бюджетного кодексу України,
що є грубим порушенням бюджетного законодавства та
втручання державних органів у процес складання,
затвердження і виконання місцевих бюджетів.
За результатами правової експертизи законопроекту
Мін’юстом надано висновок від 17.07.2020 щодо
невідповідності законопроекту статті 7 Бюджетного
кодексу України

Департамент
землеустрою,
використання та
охорони земель,
територіальні
органи
Держгеокадастру

Протягом
року

Виконано
Надійшло
на
погодження
за
принципом
екстериторіальності 577,2 тис. документації із
землеустрою,
з
яких
погоджено
462,2 тис.
документацій (80%)

Департамент
землеустрою,
використання та
охорони земель,

Протягом
року

Виконано
Головними управліннями Держгеокадастру в областях
надано дозволи на розроблення документації із
землеустрою щодо відведення у власність 29,1 тис.

Категоричне
непогодження
законопроекту
призвело
неможливості
подання його
Мінекономіки
внесення
розгляд Уряду

до
до
для
на
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територіальні
органи
Держгеокадастру

3.4

Передача земельних ділянок
сільськогосподарського
призначення
державної
власності
у
комунальну
власність
об’єднаних
територіальних громад

3.5

Проведення
інвентаризації
земель державної власності

3.6

Перетворення
матеріалів
Державного фонду документації
із землеустрою в електронний
(цифровий) вигляд

3.7

Оприлюднення висновків про
розгляд проектів землеустрою
щодо відведення земельних
ділянок та наказів стосовно
розпорядження
землями
сільськогосподарського
призначення
державної
власності

Департамент
землеустрою,
використання та
охорони земель,
територіальні
органи
Держгеокадастру
Департамент
землеустрою,
використання та
охорони земель,
територіальні
органи
Держгеокадастру
Департамент
землеустрою,
використання та
охорони земель,
територіальні
органи
Держгеокадастру

Протягом
року

Департамент
землеустрою,
використання та
охорони земель

Протягом
року

земельних ділянок загальною площею 52,1 тис. га із
земель сільськогосподарського призначення державної
власності та передано у власність учасникам бойових
дій та родинам загиблих воїнів 20,1 тис. земельних
ділянок загальною площею 32,0 тис. гектарів
Виконано
Станом на 31.12.2020 передано у комунальну власність
1251 територіальній громаді 2,002 млн га земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення
державної власності

Протягом
року

Виконано
У 2020 році проінвентаризовано земель загальною
площею 417,4 тис. гектарів

Протягом
року

Виконано частково, перенесено
Кошти з державного бюджету на перетворення
матеріалів Державного фонду документації із
землеустрою в електронний (цифровий) вигляд не
виділено (перерозподілено у зв’язку з COVID19).
Водночас у 2020 році запроваджено передачу
документації із землеустрою в електронному вигляді та
передано до Державного фонду документації із
землеустрою 82 202 документації
Виконано
На сайті Держгеокадастру оприлюднюються висновки
та накази в розділах «Оприлюднення висновків про
розгляд проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок» та «Оприлюднення наказів щодо
розпорядження землями»

Включено
до
Плану
роботи
Держгеокадастру
на 2021 рік (пункт
3.6).
Не виділено кошти
з
державного
бюджету
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4. Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і
форм власності
Профільна робота
4.1
Організація
та
здійснення
Департамент
Протягом
Виконано
державного нагляду (контролю)
контролю за
року
Територіальними органами Держгеокадастру протягом
за дотриманням земельного використанням та
2020 року здійснено 22 714 заходів державного нагляду
законодавства, використанням охороною земель
(контролю) за дотриманням земельного законодавства,
та охороною земель усіх
використанням та охороною земель усіх категорій і
категорій і форм власності
форм власності, під час яких виявлено 16 302
порушення земельного законодавства на земельних
ділянках загальною площею 333 537 гектарів.
До органів місцевого самоврядування та виконавчої
влади внесено 2 910 клопотань з питань приведення
рішень (розпоряджень) відповідно до вимог чинного
законодавства.
На усунення порушень видано 8 723 приписи.
Складено 7 439 протоколів про адміністративні
правопорушення.
Винесено
6 922
постанови
про
накладення
адміністративних стягнень на суму 1 690 179 гривень.
За цей період нараховано шкоду, заподіяну внаслідок
порушень земельного законодавства понад 97 млн грн
(із них відшкодовано у добровільному порядку
35 млн грн).
До органів прокуратури та органів досудового
розслідування направлено 2 604 матеріали
4.2
Організація
та
здійснення
Департамент
Протягом
Виконано
контролю
за
порядком
контролю за
року
Територіальними
органами
Держгеокадастру
визначення та відшкодування використанням та
здійснюється контроль за порядком визначення та
втрат сільськогосподарського та охороною земель
відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського
лісогосподарського виробництва. Протягом 2020 року
виробництва
нараховано розмір втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва понад 78 млн грн (із
них відшкодовано у добровільному порядку понад
85 млн грн із урахуванням розрахунків у 2019 році).
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4.3

4.4

Організація
обстежень
Департамент
земельних
ділянок,
які
контролю за
підлягають рекультивації, та використанням та
організація видачі спеціальних охороною земель
дозволів
на
зняття
та
перенесення
ґрунтового
покриву
(родючого
шару
ґрунту)
Організація здійснення
Департамент
державного нагляду (контролю)
контролю за
у сфері господарської
використанням та
діяльності
охороною земель

Державний нагляд у сфері землеустрою

Протягом
року

Протягом
року

На усунення порушень земельного законодавства щодо
відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва видано 19 приписів.
До органів місцевого самоврядування та виконавчої
влади внесено 2 клопотання з питань приведення
рішень (розпоряджень) відповідно до вимог чинного
законодавства
Виконано
Територіальними органами Держгеокадастру протягом
2020 року видано 118 дозволів на зняття та перенесення
ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної
ділянки

Виконано
Територіальними органами Держгеокадастру протягом
2020 року здійснено 1 358 заходів державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності, під час
яких
виявлено
871
порушення
земельного
законодавства на земельних ділянках загальною
площею 158 286 гектарів.
До органів місцевого самоврядування та виконавчої
влади внесено 38 клопотань з питань приведення
рішень (розпоряджень) відповідно до вимог чинного
законодавства.
На усунення порушень видано 1 004 приписи.
Складено 670 протоколів про адміністративні
правопорушення.
Винесено
572
постанови
про
накладення
адміністративних стягнень на суму 248 471 гривню.
За цей період нараховано шкоду, заподіяну внаслідок
порушень земельного законодавства, на понад
5 млн грн (із них відшкодовано у добровільному
порядку понад 2 млн грн).
До органів прокуратури, органів досудового
розслідування направлено 29 матеріалів
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4.5

Забезпечення представництва
інтересів держави в судах з
питань використання та
охорони земель

4.6

Посилення державного нагляду
за якістю виконання робіт із
землеустрою сертифікованими
інженерамиземлевпорядниками

Юридичний
департамент

Протягом
року

Управління
державної
експертизи,
територіальні
органи
Держгеокадастру

Протягом
року

5. Ринок та оцінка земель, міжнародна співпраця
Законопроектна та нормативно-правова робота
5.1
Розробка
проекту
Закону
Департамент
України про внесення змін до
міжнародної
деяких
законодавчих
актів
співпраці та
України щодо регулювання
ринку земель
оцінки майна
5.2
Розроблення та внесення на
Департамент
розгляд Уряду проекту Закону
міжнародної
України про внесення змін до
співпраці та
Закону України «Про оцінку
ринку земель
земель» щодо вдосконалення
засад проведення грошової
оцінки земель

5.3

Розроблення та внесення на
розгляд
Уряду
проекту
постанови Кабінету Міністрів
України щодо вдосконалення та
спрощення
методики
нормативної грошової оцінки
земель населених пунктів та

Департамент
міжнародної
співпраці та
ринку земель

ІІІ квартал

ІІІ квартал

ІІІ квартал

Виконано
Забезпечено представництво інтересів держави в судах
з питань розпорядження, використання та охорони
земель у 69 судових справах, відкритих протягом
2020 року
Виконано
У 2020 році проведено 11 засідань Кваліфікаційної
комісії

Розробка законопроекту недоцільна
Керівництвом Держгеокадастру у першому кварталі
2020 року прийнято рішення щодо недоцільності
розроблення зазначеного законопроекту (ініціативний
законопроект)
Перенесено
Остаточна редакція проекту Закону «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України (щодо
спрощення засад проведення оцінки земель)» та
доцільність подальшої розробки буде розглянута після
прийняття Верховною Радою України проекту Закону
України «Про внесення змін до Земельного кодексу
України та інших законодавчих актів щодо
удосконалення системи управління та дерегуляції у
сфері земельних відносин» (реєстр. № 2194
від 01.10.2019) у зв’язку з дублюванням значної
частини положень проекту Закону
Виконано
Держгеокадастром
листом
від
05.11.2020
№ 5-28-0.222-11485/2-20 погоджено розроблений
Мінекономіки проект постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження методики нормативної
грошової оцінки земельних ділянок» без зауважень.

Розроблення
та
внесення
на
розгляд
Уряду
законопроекту
включено
до
Плану
роботи
Держгеокадастру
на 2021 рік (пункт
5.1)

Головним
розробником
проекту постанови
Кабінету Міністрів
України
є
Мінекономіки
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несільськогосподарського
призначення за їх межами

Профільна робота
5.4
Діджиталізація
послуг
із
надання
відомостей
про
нормативну грошову оцінку
земель

5.5

Організація проведення робіт із
нормативної грошової оцінки
земель

5.6

Організація
відомостей про
грошову оцінку
Державного
кадастру

внесення
нормативну
земель до
земельного

Листом Мінекономіки від 30.12.2020 № 29182-26-20
направлено проект постанови на правову експертизу
до Міністерства юстиції України.
Головним виконавцем завдання № 150 Стратегічного
плану діяльності Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України на 2020–
2024 роки, затвердженого Міністром розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України
Петрашком І. Р. (вих. № 3031-05/1 від 26.08.2020), є
Мінекономіки
Департамент
міжнародної
співпраці та
ринку земель,
Департамент
державного
земельного
кадастру,
ДП «Центр
державного
земельного
кадастру»
Департамент
міжнародної
співпраці та
ринку земель,
територіальні
органи
Держгеокадастру
Департамент
міжнародної
співпраці та
ринку земель,
територіальні
органи
Держгеокадастру

Протягом
року

Виконано
Запроваджено можливість підписання витягу з
технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки електронним цифровим
підписом та направлення замовнику послуги засобами
телекомунікаційного зв’язку

Протягом
року

Виконано
Забезпечено організацію проведення нормативної
грошової оцінки 2 253 населених пунктів

Протягом
року

Виконано
Упродовж 2020 року до Державного земельного
кадастру внесено відомості щодо нормативної
грошової оцінки 2 258 населених пунктів
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Організація
професійної
підготовки
оцінювачів
з
експертної грошової оцінки
земельних ділянок

Департамент
міжнародної
співпраці та
ринку земель

Протягом
року

Виконано
Організовано підвищення кваліфікації 576 оцінювачів
з експертної грошової оцінки земельних ділянок.
У Державному реєстрі оцінювачів з експертної
грошової оцінки земельних ділянок зареєстровано
40 оцінювачів, які отримали відповідне кваліфікаційне
свідоцтво у 2020 році

Міжнародна співпраця
5.8
Двостороннє співробітництво у
сфері геодезії, картографії,
кадастру, земельних відносин,
національної
інфраструктури
геопросторових даних

Департамент
міжнародної
співпраці та
ринку земель

Протягом
року

Виконано
Ініційовано міжнародне двостороннє співробітництво з
профільними організаціями таких країн: Сполучене
Королівство Великої Британії та Північної Ірландії;
Латвійська Республіка; Республіка Албанія; Турецька
Республіка; Азербайджанська Республіка; Словацька
Республіка.
14 лютого 2020 року підписано Спільний план дій з
Нідерландським агентством з питань кадастру,
земельного реєстру та картографії.
У грудні 2020 року укладено Меморандум про
взаєморозуміння між Державною службою України з
питань геодезії, картографії та кадастру і
Нідерландським агентством з питань кадастру,
земельного реєстру та картографії з питань
інституційного та партнерського співробітництва в
сфері національної інфраструктури геопросторових
даних
Виконано
Забезпечено участь у засіданнях таких міжнародних
організацій: EuroGeographics, UN-GGIM, UN-GGIM
Europe,
UNGEGN,
Глобального
ґрунтового
партнерства, ФАО, ICA, FIG, WPLA, LandNet,
Постійного комітету з питань кадастру Європейського
Союзу

5.7

5.9

Участь
у
організаціях

міжнародних

Департамент
міжнародної
співпраці та
ринку земель

Протягом
року

5.10

Підготовка
передумов
до
започаткування нових проектів
міжнародної
технічної
допомоги

Департамент
міжнародної
співпраці та
ринку земель

Протягом
року

Виконано
Аплікаційні форми щодо потреб української сторони у
залученні японської технічної допомоги у 2021–
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2022 фінансових роках надіслано до Секретаріату
Кабінету Міністрів України
6. Здійснення організаційних заходів щодо діяльності Держгеокадастру та його територіальних органів
6.1
Проведення (участь) нарад,
Управління
Протягом
Виконано
круглих
столів,
робочих
забезпечення
року
У 2020 році Держгеокадастром взято участь у
зустрічей
з
обговорення
діяльності
численних засіданнях делегацій України, зустрічах та
проектів нормативно-правових
служби,
засіданнях робочих груп, підгруп, комісіях, нарадах,
актів,
розроблених
для
структурні
семінарах, круглих столах, міжнародних конференціях,
реалізації державної політики у
підрозділи
переговорах, тренінгах, днях діалогу з владою,
сфері топографо-геодезичної і Держгеокадастру
обговореннях проектів нормативно-правових актів у
картографічної
діяльності,
сфері
топографо-геодезичної
і
картографічної
земельних
відносин,
діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері
землеустрою,
у
сфері
Державного земельного кадастру, державного нагляду
Державного
земельного
(контролю), використання та охорони земель усіх
кадастру, державного нагляду
категорій і форм власності, родючості ґрунтів тощо
(контролю) в агропромисловому
комплексі в частині дотримання
земельного
законодавства,
використання та охорони земель
усіх категорій і форм власності,
родючості ґрунтів
6.2
Підготовка статей, прес-релізів
Управління
Протягом
Виконано
та коментарів про реалізацію
забезпечення
року
Протягом року здійснювалась постійна розсилка
державної політики у сфері
діяльності
інформаційних повідомлень про найважливіші події у
топографо-геодезичної
і
служби,
сфері
земельних
відносин
національним
та
картографічної
діяльності,
структурні
регіональним засобам масової інформації. Також були
земельних
відносин,
підрозділи
організовані численні інтерв’ю, виступи, надання
землеустрою,
у
сфері Держгеокадастру
коментарів керівників апарату та структурних
Державного
земельного
підрозділів Держгеокадастру у ЗМІ з актуальних
кадастру, державного нагляду
питань у галузі земельних відносин
(контролю) в агропромисловому
комплексі в частині дотримання
земельного
законодавства,
використання та охорони земель
усіх категорій і форм власності,
родючості ґрунтів
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6.3

Проведення засідань колегії
Держгеокадастру
та
його
територіальних органів

Управління
забезпечення
діяльності
служби,
територіальні
органи
Держгеокадастру

Протягом
року

6.4

Проведення робочих нарад,
селекторів
із
керівниками
головних
управлінь
Держгеокадастру в областях і
м. Києві

Протягом
року

6.5

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»
Забезпечення роботи «гарячої
лінії» Держгеокадастру

Управління
забезпечення
діяльності
служби,
структурні
підрозділи
Держгеокадастру
Відділ звернень
громадян та
доступу до
публічної
інформації

6.6

Управління
забезпечення

Виконано
Держгеокадастром 28.12.2020 проведено засідання
колегії та розглянуто такі питання:
1. Про підсумки діяльності Державної служби України з
питань геодезії, картографії та кадастру за 2020 рік.
2. Про пріоритетні напрями та план роботи Державної
служби України з питань геодезії, картографії та
кадастру на 2021 рік.
3. Про стан проведення робіт з інвентаризації земель
сільськогосподарського
призначення
державної
власності та передачу цих земель до комунальної
власності.
4. Про стан здійснення контролю за використанням та
охороною земель.
За результатами розгляду питань порядку денного
засідання колегії видано наказ Держгеокадастру
від 05.01.2021 № 7 «Про введення в дію рішень колегії
Держгеокадастру від 28.12.2020»
Виконано
У 2020 році Держгеокадастром було проведено
численні виробничі, селекторні (щотижневі) та
апаратні наради з керівниками Головних управлінь
Держгеокадастру у областях та м. Києві

Протягом
року

Виконано
Протягом року через Єдину систему опрацювання
звернень до Держгеокадастру надійшло 584 звернення.
На звернення громадян надано відповіді відповідно до
Закону України «Про звернення громадян»

Протягом
року

Виконано
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діяльності
служби

6.7

Розгляд звернень громадян та
запитів на публічну інформацію

Відділ звернень
громадян та
доступу до
публічної
інформації

Протягом
року

6.8

Організація
та
проведення
особистого прийому громадян
керівництвом Держгеокадастру,
керівниками
(працівниками)
структурних
підрозділів
Держгеокадастру

Відділ звернень
громадян та
доступу до
публічної
інформації

Протягом
року

Посадовими особами «гарячої лінії» надано
32 830 усних консультацій та 8 136 письмових
відповідей.
За тематикою звернення скарги стосувалися:
надання адмінпослуг – 6 041 скарга;
передачі с/г земель державної власності – 928 скарг;
роботи працівників Держгеокадастру – 294 скарги;
роботи землевпорядних організацій – 6 скарг.
Найменше скарг у 2020 році зафіксовано в ІваноФранківській (171) та Чернівецькій (148) областях.
Найбільше скарг зафіксовано у Дніпропетровській
(1301) та Харківській (1323) областях
Виконано
Протягом 2020 року до Держгеокадастру надійшло
7239 звернень від громадян та 1724 запити на
отримання публічної інформації. На звернення
громадян та запити на отримання публічної інформації
Держгеокадастром надано відповіді відповідно до
законів України «Про звернення громадян» та «Про
доступ до публічної інформації»
Реалізовано та гарантовано конституційне право на
звернення громадян до органів державної влади.
Керівництвом Держгеокадастру проведено 5 особистих
прийомів громадян. Одночасно повідомляємо, що
відповідно до Закону України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення»,
постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня
2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на
території України коронавірусу COVID-19» та наказу
Державної служби України з питань геодезії
картографії та кадастру від 16.03.2020 № 85 «Про
додаткові
заходи
запобіганню
поширенню
коронавірусу (COVID-19)» (зі змінами, внесеними
наказом Держгеокадастру від 16.10.2020 № 435) в
апараті Держгеокадастру введено обмежувальні заходи
до покращення епідемічної ситуації в Україні
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Кадрова політика Держгеокадастру та його територіальних органів
6.9
Добір
висококваліфікованих
Департамент
Протягом
фахівців та укомплектування
кадрової
року
апарату Держгеокадастру та
політики та
його територіальних органів,
персоналу
державних підприємств, що
належать до сфери управління
Держгеокадастру

Виконано
У період із січня по березень 2020 року було проведено
один конкурс на зайняття 7 вакантних посад державної
служби категорії «Б» апарату Держгеокадастру та
7 переможців призначено на посади державної служби
категорії «Б». Водночас у період із січня по лютий
2020 року призначено 8 переможців конкурсу, який
було проведено у період із 27 по 28 грудня 2019 року, з
них призначено на посади категорії «В» 7 переможців,
на посади категорії «Б» – 1 переможець.
З метою безперебійного виконання функцій,
покладених на Держгеокадастр, у зв’язку з утворенням
нових посад державної служби та з урахуванням
положень Порядку призначення на посади державної
служби на період дії карантину, установленого з метою
запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2,
затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня
2020 р. № 290, у період із липня по листопад 2020 року
включно в апараті Держгеокадастру проведено
22 добори на зайняття 83 вакантних посад державної
служби категорій «Б» та «В» апарату Держгеокадастру
на період дії карантину.
Загалом за результатами проведених доборів було
призначено 56 державних службовців, із них: 30 – на
посади категорії «Б», 26 – на посади категорії «В».
Відповідно до введеної наказом Держгеокадастру
від 23.01.2020 № 11 в дію структури апарату
Держгеокадастру з метою забезпечення брендингу та
формування позитивного іміджу Держгеокадастру
створено Департамент забезпечення контролю якості
надання послуг, штатна чисельність якого – 18 посад.
У період із січня по березень 2020 року було оголошено
та проведено 2 конкурси на зайняття 16 вакантних
посад
начальників
Головних
управлінь
Держгеокадастру в областях та м. Києві категорії «Б».
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Наказом Держгеокадастру від 10.12.2019 № 219-ок
було оголошено конкурс на зайняття 11 посад
начальників Головних управлінь Держгеокадастру в
областях та м. Києві категорії «Б», який було проведено
у січні 2020 року.
За результатами конкурсу призначено 10 начальників
Головних управлінь Держгеокадастру в областях.
Відповідно до Порядку призначення на посади
державної служби на період дії карантину,
установленого з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2020 р. № 290 (зі змінами), та з метою
безперебійного функціонування головних управлінь
Держгеокадастру
в
областях
та
м.
Києві
з червня по листопад 2020 року Держгеокадастром було
оголошено та проведено 40 доборів на зайняття 86
вакантних посад керівників головних управлінь
Держгеокадастру в областях та м. Києві, із них:
35 – на зайняття вакантних посад начальників головних
управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві;
22 – на зайняття вакантних посад перших заступників
начальників головних управлінь Держгеокадастру в
областях та м. Києві;
29 – на зайняття вакантних посад заступників головних
управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві.
За результатами проведених доборів призначено
60 керівників головних управлінь Держгеокадастру в
областях та м. Києві, із них:
28 – на посади начальників головних управлінь
Держгеокадастру в областях та м. Києві;
14 – на посади перших заступників начальників
головних управлінь Держгеокадастру в областях та
м. Києві;
18 – на посади заступників начальників головних
управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві.
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6.10

Підвищення
кваліфікації
державних службовців апарату
Держгеокадастру
та
його
територіальних органів

Департамент
кадрової
політики та
персоналу

Протягом
року

Загалом за результатами проведених доборів та
конкурсів на зайняття вакантних посад керівників
головних управлінь Держгеокадастру в областях
категорії «Б» призначено 70 керівників територіальних
органів, із них:
38
–
на
начальників
головних
управлінь
Держгеокадастру в областях та м. Києві;
14 – на посади перших заступників начальників
головних управлінь Держгеокадастру в областях та
м. Києві;
18 – на посади заступників начальників головних
управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві
Виконано
З метою підвищення професійного та особистісного
розвитку, отримання нових знань в умовах поширення
на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
для державних службовців апарату Держгеокадастру та
його територіальних органів створено умови для
забезпечення
підвищення
кваліфікації
шляхом
самоосвіти на онлайн-платформах:
– Prometheus;
– «Дія. Цифрова освіта»;
– ВУМonline «Відкритий Університет Майдану» та
інші.
В апараті Держгеокадастру та територіальних органах
Держгеокадастру протягом 2020 року підвищили
кваліфікацію 5 404 державних службовці, що становить
75% від фактично працюючих державних службовців,
із них:
206 державних службовців територіальних органів
Держгеокадастру
підвищили
кваліфікацію
(дистанційна форма навчання) за загальною
професійною програмою в Національному університеті
біоресурсів і природокористування України;
153 державних службовці, із них 9 працівників апарату
Держгеокадастру та 144 працівники територіальних
органів Держгеокадастру, взяли участь в онлайн-
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6.11

Проведення
оцінювання
результатів
службової
діяльності
державних
службовців,
які
займають
посади
державної
служби
категорій «Б» і «В», працівників
апарату
та
керівництва
територіальних
органів
Держгеокадастру

Департамент
кадрової
політики та
персоналу

IV квартал

навчанні на платформі Zoom з питань удосконалення
працівниками навичок у роботі зі складними запитами,
запереченнями та провокативними запитаннями,
організованому представниками проекту USAID
«Підтримка аграрного і сільського розвитку».
1 955 державних службовців територіальних органів
Держгеокадастру
підвищили
кваліфікацію
за
загальними професійними та короткостроковими
програмами на онлайн-платформах вищих навчальних
закладів України;
3 090 державних службовців, із них 38 державних
службовців
апарату
Держгеокадастру
та
3 052 державних службовці територіальних органів
Держгеокадастру,
підвищили
кваліфікацію
за
загальними професійними та короткостроковими
програмами на онлайн-платформах інших провайдерів
освітніх послуг.
Крім того, у 2020 році 33 працівника державних
підприємств, що належать до сфери управління
Держгеокадастру, підвищили кваліфікацію, із них
17 працівників навчалися онлайн в інших навчальних
закладах та 2 працівника навчалися на онлайнплатформі
Виконано
Відповідно до статті 44 Закону України «Про державну
службу», Порядку проведення оцінювання результатів
службової
діяльності
державних
службовців,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2017 р. № 640 (із змінами), з метою
визначення
якості
виконання
державними
службовцями апарату Держгеокадастру, які займають
посади державної служби категорій «Б» і «В» та
керівництва територіальних органів Держгеокадастру,
завдань, планування службової кар’єри таких
державних
службовців,
проведено оцінювання
результатів службової діяльності.
В апараті Держгеокадастру 46 державних службовців
підлягали оцінюванню та визначенню результатів
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службової діяльності, з яких: 44 працівники апарату
Держгеокадастру
пройшли
оцінювання,
щодо
2 працівників апарату Держгеокадастру процедура
оцінювання була припинена у зв’язку зі звільненням
Внутрішній аудит у системі Держгеокадастру
6.12 Здійснення
комплексного
Відділ
внутрішнього аудиту щодо
внутрішнього
якості виконання контрольноаудиту,
наглядових
функцій
структурні
структурними
підрозділами підрозділи/спеціа
Держгеокадастру
та
його
лісти з
територіальних органів, що
внутрішнього
здійснюють державний нагляд
аудиту
(контроль) за дотриманням територіальних
земельного
законодавства,
органів
використанням та охороною Держгеокадастру
земель усіх категорій і форм
власності
та
в
частині
родючості ґрунтів
6.13 Здійснення
комплексного
Відділ
внутрішнього аудиту щодо
внутрішнього
виконання Держгеокадастром
аудиту,
функції з управління об’єктами
структурні
державної власності в частині підрозділи/спеціа
ефективності
заходів
із
лісти з
оптимізації
внутрішнього
(ліквідації/реорганізації)
аудиту
державних підприємств, що
територіальних
належать до сфери його
органів
управління
Держгеокадастру

6.14

Здійснення
комплексного
внутрішнього аудиту діяльності
Держгеокадастру
та
його
територіальних органів щодо
якості
надання
адміністративних
послуг

Відділ
внутрішнього
аудиту,
структурні
підрозділи/спеціа
лісти з

Протягом
року

Виконано
Відповідно до наказу Держгеокадастру від 05.10.2020
№ 418 проведено плановий комплексний внутрішній
аудит щодо виконання Держгеокадастром та його
територіальними органами функції зі здійснення
державного нагляду (контролю) за дотриманням
земельного законодавства, використанням та охороною
земель усіх категорій і форм власності та в частині
родючості ґрунтів за період із 01.01.2017 по
завершений період 2020 року

Протягом
року

Виконано
Відповідно до наказу Держгеокадастру від 18.02.2020
№ 50 «Про здійснення планового комплексного
внутрішнього
аудиту»
проведено
плановий
комплексний внутрішній аудит щодо виконання
Держгеокадастром функції з управління об’єктами
державної власності в частині ефективності заходів з
оптимізації
(ліквідації/реорганізації)
державних
підприємств, що належать до сфери його управління, з
метою забезпечення збереження та ефективного
використання державного майна за період із дати
прийняття рішення про ліквідацію/реорганізацію по
завершений період 2020 року
Виконано
Відповідно до наказу Держгеокадастру від 17.11.2020
№ 487 «Про здійснення планового внутрішнього
аудиту» проведено плановий комплексний внутрішній
аудит щодо ефективності якості надання Державною
службою України з питань геодезії, картографії та

Протягом
року
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(найбільш ризикоорієнтованих
внутрішнього
за результатами оцінювання
аудиту
ризиків та відбору найбільш територіальних
пріоритетних із числа усіх
органів
адміністративних послуг у Держгеокадастру
сфері землеустрою) з метою
виявлення порушень вимог
законодавства та проблемних
питань,
пов’язаних
із
технічними, технологічними та
фінансовими
аспектами
організації
діяльності
у
відповідній сфері, а також
наявності в ній корупційних
чинників
Запобігання та виявлення корупції у системі Держгеокадастру
6.15 Проведення
моніторингу
Управління
Протягом
виконання
Антикорупційної
запобігання та
року
програми Державної служби
виявлення
України з питань геодезії,
корупції,
картографії та кадастру на 2019–
структурні
2020
роки,
затвердженої
підрозділи
наказом
Держгеокадастру
апарату
від 22.04.2019
№ 120
(із Держгеокадастру
змінами)

кадастру
та
її
територіальними
органами
адміністративної послуги «Надання відомостей з
Державного земельного кадастру у формі витягу з
Державного земельного кадастру про земельну
ділянку» за період із 01.01.2017 по завершений період
2020 року

Виконано
Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу
виконання
антикорупційної
програми
Держгеокадастру
(далі – Комісія)
проведено
моніторинг виконання Антикорупційної програми
Держгеокадастру на 2019–2020 роки за 2019 рік
(13.01.2020), за перший квартал 2020 року (13.04.2020),
за перше півріччя 2020 року (10.07.2020) та за 9 місяців
2020 року (12.10.2020).
За результатами моніторингу та відповідно до пункту 6
розділу І «Організаційна реформа» Плану заходів щодо
реалізації
Стратегічного
плану
діяльності
Держгеокадастру
«Кадастр
2.0
Прозорість.
Доступність. Інновації.», затвердженого наказом
Держгеокадастру від 16.12.2019 № 343 «Про
затвердження
Стратегічного
плану
діяльності
Держгеокадастру та плану заходів з його реалізації»,
виникла необхідність проведення оцінки (переоцінки)
корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру,
його територіальних органів та підприємств, що
належать до сфери управління Держгеокадастру, та
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внесення змін до Антикорупційної програми
Держгеокадастру на 2019–2020 роки.
На підставі рішення Комісії від 24.02.2020 наказом
Держгеокадастру від 19.03.2020 № 93 внесено зміни до
Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у
діяльності Держгеокадастру та затверджено зміни до
Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2019–
2020 роки.
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