
ЗАТВЕРДЖУЮ 
 

Міністр розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України 

Ігор ПЕТРАШКО 

22 січня 2021 року 

 

ПЛАН РОБОТИ НА 2021 РІК 

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру 
 

 

 

№ Зміст заходу  Підстава для виконання 
Відповідальні 

виконавці 

Строк 

виконання 

Очікувані результати та 

обґрунтування 

1 2 3 4 5 6 

1. Топографо-геодезична і картографічна діяльність 

Законопроектна та нормативно-правова робота 

1.1 Розроблення та внесення на розгляд 

Уряду проекту Закону України 

«Про топографо-геодезичну і 

картографічну діяльність» 

Пункт 156 заходів, які 

спрямовані на виконання 

завдань та досягнення 

стратегічної цілі 1 

«Створення сприятливого 

для бізнесу 

інституційного середовища» 
Стратегічного плану 

діяльності Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства 

України на 2020–2024 роки 

Департамент 

розвитку та 

стандартизації 

Національної 

інфраструктури 

геопросторових 

даних 

 

Юридичний 

департамент 

Грудень Вдосконалення 

взаємовідносин між 

суб’єктами сфери топографо-

геодезичної і картографічної 

діяльності для забезпечення 

підвищення якості 

результатів топографо-

геодезичної і картографічної 

діяльності та ефективності 

прийняття управлінських 

рішень органами державної 

влади 

Профільна робота 

1.2 Організація забезпечення діяльності 

Ради з національної інфраструктури 

геопросторових даних 

Закон України «Про 

національну інфраструктуру 

геопросторових даних», 

постанова Кабінету Міністрів 

України від 09.09.2020 № 812 

«Про утворення Ради з 

національної інфраструктури 

геопросторових даних» 

Департамент 

розвитку та 

стандартизації 

Національної 

інфраструктури 

геопросторових 

даних 

Протягом року Підготовлення 

інформаційно-аналітичних та 

звітних матеріалів щодо 

створення та функціонування 

національної інфраструктури 

геопросторових даних. 
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1.3 Прискорення створення, 

функціонування та розвитку 

національної інфраструктури 

геопросторових даних України 

Пункт 5 Указу Президента 

України від 15.10.2020 № 449 

«Про деякі заходи щодо 

прискорення реформ у сфері 

земельних відносин» 

Департамент 

розвитку та 

стандартизації 

Національної 

інфраструктури 

геопросторових 

даних 

Протягом року Забезпечення безкоштовного 

та вільного онлайн доступу 

органів виконавчої влади та 

органів місцевого 

самоврядування, юридичних 

та фізичних осіб до 

високоякісних, актуальних і 

достовірних геопросторових 

даних та метаданих 

1.4 Забезпечення функціонування та 

розвитку Державної геодезичної 

мережі 

Закон України «Про 

топографо-геодезичну і 

картографічну діяльність» 

Департамент 

розвитку та 

стандартизації 

Національної 

інфраструктури 

геопросторових 

даних 

Протягом року Утримання 60 базових 

референцних станцій та 

забезпечення 

функціонування української 

постійно діючої 

(перманентної) мережі 

спостережень глобальних 

навігаційних супутникових 

систем. 

Виконання заходів із 

обстеження, оновлення та 

відновлення 302 геодезичних 

пунктів Державної 

геодезичної мережі 

(планової) 

1.5 Здійснення загальнодержавного 

топографічного та тематичного 

картографування 

Закон України «Про 

топографо-геодезичну і 

картографічну діяльність» 

Департамент 

розвитку та 

стандартизації 

Національної 

інфраструктури 

геопросторових 

даних 

Протягом року Створення цифрових 

ортофотопланів та цифрових 

3-Д моделей рельєфу 

масштабу 1:10 000 територію 

України площею 

щонайменше 36,641 тис. кв. 

кілометрів. 

Ведення Державного реєстру 

географічних назв 

1.6 Топографо-геодезичне, 

картографічне та гідрографічне 

забезпечення робіт з демаркації та 

делімітації державного кордону 

Рішення Ради національної 

безпеки і оборони України 

від 28.06. 2014 «Про 

невідкладні заходи щодо 

захисту України та зміцнення 

Департамент 

розвитку та 

стандартизації 

Національної 

інфраструктури 

Протягом року Українсько-білоруський 

державний кордон: 

встановлення 

350 прикордонних знаків; 
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її обороноздатності», введене 

в дію Указом Президента 

України від 24.09.2014 

№ 744; 

Указ Президента України  

від 31.10.2011 № 1008/2011 

«Питання демаркації 

державного кордону 

України»; протоколи засідань 

Спільної українсько-

білоруської та українсько-

молдовської демаркаційних 

комісій; 

Указ Президента України  

від 14.05.2018 № 124/2018 

«Про делегацію України для 

участі у роботі «Спільної 

українсько-білорусько-

польської демаркаційної 

комісії». Протокол засідання 

Спільної українсько-

білорусько-польської 

демаркаційної комісії 

геопросторових 

даних 

визначення 600 координат 

прикордонних знаків 

польовими вимірюваннями; 

визначення 680 координат 

прикордонних знаків 

камеральними 

вимірюваннями; 

створення ортофотопланів та 

3D-моделі місцевості у 

масштабі 1:10 000 на 

прикордонну територію 

вздовж річок Дніпро та Сож 

на площу 768,0 кв. 

кілометрів. 

Українсько-молдовський 

державний кордон: 

підготовка підсумкових 

документів демаркації на 

лінію 1 222 км кордону 

2. Ведення Державного земельного кадастру 

Законопроектна та нормативно-правова робота 

2.1 Розроблення та внесення на розгляд 

Уряду проекту постанови Кабінету 

Міністрів України про внесення 

змін до деяких актів Кабінету 

Міністрів України 

Пункт 4 розділу ІІ Закону 

України від 17.06.2020  

№ 711-IX «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України щодо планування 

використання земель»; 

пункти 1, 12 доручення 

Прем’єр-міністра України 

Шмигаля Д. А. від 12.08.2020 

№ 31347/2/1-20 

 

Департамент 

ведення державного 

земельного кадастру 

 

Юридичний 

департамент 

Травень Затвердження Класифікатора 

видів цільового призначення 

земельних ділянок, видів 

функціонального 

призначення територій та 

співвідношення між ними, а 

також забезпечення 

приведення деяких актів 

Кабінету Міністрів України у 

відповідність із Законом 
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2.2 Розроблення та внесення на розгляд 

Уряду проекту постанови Кабінету 

Міністрів України «Про деякі 

питання проведення моніторингу 

земельних відносин» 

Стаття 191 Земельного 

кодексу України;  

стаття 54 Закону України 

«Про охорону земель»; 

DLI № 2.3 «Покращення 

захисту прав на ринку землі 

та ринку іпотеки» додатка 4 

Угоди про позику (Програма 

«Прискорення приватних 

інвестицій у сільське 

господарство») між 

Україною та Міжнародним 

банком реконструкції та 

розвитку 

Департамент 

ведення державного 

земельного кадастру 

 

Юридичний 

департамент  

 

ДП «Центр 

державного 

земельного 

кадастру» 

 

Березень Проведення моніторингу 

земель; посилення 

інформаційної взаємодії 

Державного земельного 

кадастру з іншими 

державними електронними 

інформаційними ресурсами; 

забезпечення передачі 

інформації та/або обміну 

інформацією (наборів даних) 

Профільна робота 

2.3 Проведення моніторингу земель Стаття 191 Земельного 

кодексу України; 

 стаття 54 Закону України 

«Про охорону земель» 

Департамент 

ведення державного 

земельного кадастру 

 

ДП «Центр 

державного 

земельного 

кадастру» 

Протягом року Проведення систематичних 

або у режимі реального часу 

спостережень за станом 

земель (агрохімічна 

паспортизація земельних 

ділянок, зйомка, обстеження 

і вишукування) та земельних 

відносин з метою 

своєчасного виявлення змін, 

їх оцінки, відвернення та 

ліквідації наслідків 

негативних процесів 

2.4 Внесення до Державного 

земельного кадастру відомостей про 

земельні ділянки, права на які 

виникли до 1 січня 2013 року, але 

відомості про які відсутні в 

Державному земельному кадастрі 

Підпункт 2 пункту 1 Плану 

організації виконання Указу 

Президента України  

від 22.07.2019 № 542/2019 

«Про заходи щодо протидії 

рейдерству», схваленого на 

засіданні Кабінету Міністрів 

України 14 серпня 2019 року 

(протокол № 30); 

 підпункт 1 пункту 5 розділу 

II «Прикінцеві та перехідні 

Департамент 

ведення державного 

земельного кадастру 

 

Територіальні 

органи 

Держгеокадастру 

Грудень До Державного земельного 

кадастру внесено відомості 

про 100 % земельних 

ділянок, права на які 

виникли до 1 січня 

2013 року, але відомості про 

які були відсутні в 

Державному земельному 

кадастрі (відповідно до 

поданих заяв) 
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положення» Закону України 

від 05.12.2019 № 340-IX 

«Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 

України щодо протидії 

рейдерству»; 

пункт 147.2 Стратегічного 

плану діяльності 

Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського господарства 

України на 2020–2024 роки 

2.5 Налагодження системи 

взаємообміну інформацією між 

відомостями Державного 

земельного кадастру та 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

ціну/вартість земельних ділянок 

та прав на них, створення та 

оприлюднення на Публічній 

кадастровій карті відповідного 

інформаційного шару 

Закон України від 05.12.2019 

№ 340-IX «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії 

рейдерству»; пункт 153 

заходів, які спрямовані на 

виконання завдань та 

досягнення стратегічної цілі 

1 «Створення сприятливого 

для бізнесу 

інституційного середовища» 
Стратегічного плану 

діяльності Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства 

України на 2020–2024 роки 

Департамент 

ведення державного 

земельного кадастру 

 

ДП «Центр 

державного 

земельного 

кадастру» 

Грудень Створення технічного 

функціонала, що відображає 

відомості про ціну (вартість) 

земельної ділянки на 

Публічній кадастровій карті 

України 

2.6 Внесення до Державного 

земельного кадастру відомостей про 

межі адміністративно-

територіальних одиниць 

Пункт 148 Стратегічного 

плану діяльності 

Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського господарства 

України на 2020–2024 роки 

Департамент 

ведення державного 

земельного кадастру 

 

Територіальні 

органи 

Держгеокадастру 

Грудень Внесення до Державного 

земельного кадастру 

відомостей про межі не 

менше 24% адміністративно-

територіальних одиниць 

відповідно до поданих заяв 

3. Землеустрій, використання та охорона земель 

Законопроектна та нормативно-правова робота 
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3.1 Розроблення та внесення на розгляд 

Уряду проекту Закону України 

«Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

удосконалення регулювання у сфері 

охорони земель» 

Ініціативний Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

 

Департамент 

ведення державного 

земельного кадастр 

 

Юридичний 

департамент 

Грудень Прийняття проекту Закону 

дозволить підвищити 

ефективність реалізації 

державної політики у сфері 

охорони земель, у тому числі 

удосконалити облік кількості 

та якості земель, шляхом 

врегулювання процедури 

внесення відомостей про 

якісні характеристики угідь, 

заходи щодо охорони земель 

і ґрунтів, обмеження у 

використанні земель до 

Державного земельного 

кадастру 

3.2 Розроблення наказу Мінекономіки 

«Про затвердження Методики 

проведення державної експертизи 

землевпорядної документації»  

Закон України «Про 

державну експертизу 

землевпорядної 

документації» 

Департамент 

державної експертизи, 

сертифікації та нагляду 

у сфері землеустрою 

 

Юридичний 

департамент 

Вересень Запровадження проведення 

державної експертизи 

землевпорядної документації 

в електронному вигляді 

Профільна робота 

3.3 Реалізація пілотного проекту із 

запровадження екстериторіальності 

погодження документації із 

землеустрою 

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 31.08.2016 № 580 «Деякі 

питання реалізації пілотного 

проекту із запровадження 

принципу 

екстериторіальності 

погодження документації із 

землеустрою 

територіальними органами 

Державної служби з питань 

геодезії, картографії та 

кадастру» 

Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

 

Територіальні 

органи/структурні 

підрозділи 

Держгеокадастру 

Протягом року Подолання корупційної 

складової при погодженні 

документації із землеустрою 

та підвищення рівня 

підготовки висновків, які 

надаватимуть відповідні 

фахівці. Розгляд 400 тис. 

примірників документації із 

землеустрою (орієнтовно) 

3.4 Передача земельних ділянок 

сільськогосподарського 

Указ Президента України 

від 15.10.2020 № 449 «Про 

Департамент 

землеустрою, 

Протягом року Збільшення ресурсу, яким 

будуть розпоряджатися 
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призначення державної власності у 

комунальну власність 

територіальним громадам 

деякі заходи щодо 

прискорення реформ у сфері 

земельних відносин»; 

постанова Кабінету Міністрів 

України від 16.11.2020 

№ 1113 «Деякі заходи щодо 

прискорення реформ у сфері 

земельних відносин»;  

наказ Держгеокадастру 

від 17.11.2020 № 485 «Деякі 

питання передачі земельних 

ділянок 

сільськогосподарського 

призначення державної 

власності до комунальної 

власності» 

використання та 

охорони земель 

 

Територіальні 

органи/структурні 

підрозділи 

Держгеокадастру 

органи місцевого 

самоврядування, перехід 

земель державної власності в 

комунальну власність 

територіальних громад 

орієнтовною площею  

200 тис. гектарів 

3.5 Проведення державної 

інвентаризації земель 

Підпункт 2 пункту 6 

протоколу № 31 засідання 

Кабінету Міністрів України 

від 22.08.2018; 

протокол наради під 

головуванням Прем’єр-

міністра України 

Гончарука О. В. 

від 26.09.2019 

(реєстр. № 33226/0/1-19 

від 30.09.2019 КМУ); 

Угода про позику «Програма 

«Прискорення приватних 

інвестицій у сільське 

господарство» між Україною 

та Міжнародним банком 

реконструкції та розвитку 

від 27 серпня 2019 р.   

№ 8973-UA; 

постанова Кабінету Міністрів 

України від 16.11.2020 

№ 1113 «Деякі заходи щодо 

Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

 

Територіальні 

органи/структурні 

підрозділи 

Держгеокадастру 

Протягом року Наповнення Державного 

земельного кадастру 

актуальними відомостями 

про земельні ділянки. 

Внесення до Державного 

земельного кадастру 

відомостей про 1,292 млн га 

земельних ділянок державної 

власності 
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прискорення реформ у сфері 

земельних відносин» 

3.6 Створення Державного фонду 

документації із землеустрою в 

електронному (цифровому) вигляді 

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 17.11.2004 № 1553 «Про 

затвердження Положення про 

Державний фонд 

документації із землеустрою» 

Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

 

Територіальні 

органи/структурні 

підрозділи 

Держгеокадастру 

Протягом року Оптимізація ведення 

Державного фонду 

документації із землеустрою. 

Перетворення близько 1 млн 

примірників документації із 

землеустрою в електронний 

(цифровий) вигляд 

3.7 Проведення інвентаризації 

документації із землеустрою згідно 

якої здійснювалися формування 

земельних ділянок, складання 

правовстановлюючих документів, 

архівних примірників 

правовстановлюючих документів на 

земельні ділянки та складання 

реєстрів земельних ділянок, речові 

права на які (документи, що 

посвідчують права на них) 

зареєстровано до 01.01.2013 та які 

не припинено на час проведення 

інвентаризації. 

Проведення робіт із землеустрою, 

необхідних для внесення до 

Державного земельного кадастру 

відомостей про такі земельні 

ділянки, у разі відсутності 

документації із землеустрою або 

якщо така документації і не містить 

відомостей про координати 

поворотних точок меж земельних 

ділянок 

Підпункт 1 пункту 5 розділу 

II «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України 

«Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 

України щодо протидії 

рейдерству»; 

Порядок проведення 

інвентаризації документації 

із землеустрою, 

затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 09.10.2020 № 948 

Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

 

Територіальні 

органи/структурні 

підрозділи 

Держгеокадастру 

Протягом року Забезпечення внесення до 

Державного земельного 

кадастру відомостей про 

земельні ділянки, права на 

які виникли до 01.01.2013 

4. Здійснення заходів державного нагляду (контролю) за: 

топографо-геодезичною і картографічною діяльністю 
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4.1 Здійснення заходів щодо 

приведення  топографічних планів 

населених пунктів масштабів 

1:5 000, 1:2 000 до сучасного стану 

місцевості  

Пункт 7.7 розділу 7 наказу 

Головного управління 

геодезії, картографії та 

кадастру при Кабінеті 

Міністрів України «Про 

затвердження Інструкції з 

топографічного знімання у 

масштабах 1:5000, 1:2000, 

1:1000 та 1:500» (ГКНТА-

2.04-02-98) від 09.04.1998 

№ 56, зареєстрованого в 

Мін’юсті 23 червня 1998 р. за 

№ 393/2833 (із змінами) 

Департамент 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

Протягом року Моніторинг інформації щодо 

оновлення топографічних 

планів населених пунктів 

масштабів 1:5 000, 1:2 000, 

складання переліку суб’єктів 

топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності 

для внесення в ІАС і 

планування заходів 

державного нагляду 

(контролю) 

4.2 Організація здійснення державного 

нагляду (контролю) за топографо-

геодезичною і картографічною 

діяльністю 

Статті 23, 24 Закону України 

«Про топографо-геодезичну і 

картографічну діяльність» 

Департамент 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

Протягом року Удосконалення державного 

нагляду (контролю) у сфері 

топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності. 

Територіальними органами 

Держгеокадастру на 2021 рік 

заплановано 520 заходів 

державного 

нагляду(контролю) щодо 

додержання суб’єктами 

господарювання вимог 

законодавства у сфері 

топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності 

4.3 Здійснення заходів щодо 

формування та ведення  

Держкартгеофонду 

Закон України «Про 

топографо-геодезичну і 

картографічну діяльність»; 

постанова Кабінету Міністрів 

України від 22.07.1999 

№ 1344 «Про затвердження 

Положення про порядок 

надходження, зберігання, 

використання та обліку 

матеріалів Державного 

Департамент 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

Протягом року Забезпечення виконання 

вимог законодавства, 

виявлення порушень умов 

користування топографо-

геодезичними, 

картографічними та іншими 

матеріалами 

Держкартгеофонду і вжиття 

відповідних заходів щодо їх 

усунення 
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картографо-геодезичного 

фонду України» 

дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності 

4.4 Організація та здійснення 

державного нагляду (контролю) за 

дотриманням земельного 

законодавства, використанням та 

охороною земель усіх категорій і 

форм власності 

Статті 6, 10 Закону України 

«Про державний контроль за 

використанням та охороною 

земель» 

Департамент 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

Протягом року Запобігання порушенням 

законодавства України у 

сфері використання та 

охорони земель, своєчасне 

виявлення таких порушень і 

вжиття відповідних заходів 

щодо їх усунення. 

На 2021 рік територіальними 

органами Держгеокадастру 

заплановано 15 000 заходів 

державного нагляду 

(контролю) дотримання 

вимог земельного 

законодавства 

4.5 Організація та здійснення контролю 

за порядком визначення та 

відшкодування втрат 

сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва 

Стаття 6 Закону України 

«Про державний контроль за 

використанням та охороною 

земель» 

Департамент 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

Протягом року Своєчасне виявлення таких 

порушень і вжиття 

відповідних заходів щодо їх 

усунення, наповнення 

місцевих бюджетів 

4.6 Організація та здійснення контролю 

за земельними ділянками, які 

підлягають рекультивації, та 

організація видачі спеціальних 

дозволів на зняття та перенесення 

ґрунтового покриву (родючого 

шару ґрунту) 

Стаття 168 Земельного 

кодексу України; 

статті 6, 9 Закону України 

«Про державний контроль за 

використанням та охороною 

земель»; 

статті 48, 52 Закону України 

«Про охорону земель» 

Департамент 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

Протягом року Збереження ґрунту як 

об’єкта особливої охорони. 

4.7 Організація здійснення  державного 

нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності 

Стаття 5 Закону України 

«Про основні засади 

державного нагляду 

(контролю) у сфері 

господарської діяльності» 

Департамент 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

Протягом року Запобігання порушень 

законодавства України у 

сфері використання та 

охорони земель внаслідок 

здійснення господарської 

діяльності. 

На 2021 рік територіальними 

органами Держгеокадастру 
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заплановано 5 409 заходів 

державного нагляду 

(контролю) у сфері 

господарської діяльності, 

пов’язаної з використанням 

та охороною земель 

4.8 Посилення державного нагляду за 

якістю виконання робіт із 

землеустрою сертифікованими 

інженерами-землевпорядниками 

Закон України «Про 

землеустрій»; 

Закон України «Про основні 

засади державного нагляду 

(контролю) у сфері 

господарської діяльності»; 

наказ Держгеокадастру 

від 25.11.2020 № 507 «Про 

затвердження Річного плану 

здійснення заходів 

державного нагляду 

(контролю) Державною 

службою України з питань 

геодезії, картографії та 

кадастру на 2021 рік» 

Департамент 

державної 

експертизи, 

сертифікації та 

нагляду у сфері 

землеустрою 

Протягом року Здійснення заходів 

державного нагляду 

(контролю) у сфері 

землеустрою  

4.9 Сприяння запровадженню та 

організації громадського контролю 

за використанням та охороною 

земель 

Стаття 190 Земельного 

кодексу України;  

стаття 21 Закону України 

«Про охорону земель»; 

рішення Громадської ради 

при Держгеокадастрі від 

19.11.2020;  

лист Громадської ради  

при Держгеокадастрі 

від 26.11.2020 № 26/11-01/20 

Департамент 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

Протягом року Долучення громадськості  

до здійснення контролю за 

використанням та охороною 

земель  

5.  Ринок та оцінка земель 

Законопроектна та нормативно-правова робота 

5.1 Розроблення та внесення на розгляд 

Уряду проекту Закону «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо 

Ініціативний Управління ринку та 

оцінки земель 

 

Юридичний 

департамент 

Вересень Спрощення та 

вдосконалення процедури 

проведення грошової оцінки 

земель та отримання 
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спрощення засад проведення оцінки 

земель)» 

відомостей про оцінку 

окремих земельних ділянок. 

Створення передумов для 

проведення масової оцінки 

земель 

5.2 Розроблення та внесення на розгляд 

Уряду проекту розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Концепції запровадження 

масової оцінки земель в Україні» 

Ініціативний Управління ринку та 

оцінки земель 

 

Юридичний 

департамент 

Вересень Проведення низки 

організаційних заходів щодо 

напрацювання правових, 

технічних та технологічних 

інструментів запровадження 

та проведення масової 

оцінки земель з метою 

використання її результатів 

органами місцевого 

самоврядування при 

справлянні плати за землю та 

інших платежів або зборів 

5.3 Розроблення та внесення на розгляд 

Уряду проекту Закону України 

«Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України з 

питань консолідації земель» 

Наказ Мінекономіки  

від 19.11.2020 № 2392 «Про 

затвердження плану 

діяльності 

з підготовки проєктів 

регуляторних актів 

у сфері господарської 

діяльності на 2021 рік» 

Управління ринку та 

оцінки земель 

 

Юридичний 

департамент 

Березень  Раціональне та ефективне 

використання земель шляхом 

забезпечення оптимізації 

сільськогосподарського 

землеволодіння і 

землекористування; 

покращення технологічних 

умов використання 

сільськогосподарських 

земель; створення 

інвестиційної привабливості 

земельних ділянок 

5.4 Розроблення та внесення на розгляд 

Уряду проекту Закону України 

«Про внесення змін до Податкового 

кодексу України з питань 

консолідації земель» 

Ініціативний Управління ринку та 

оцінки земель 

 

Юридичний 

департамент 

Березень Проект акта пов’язаний з 

розробленим 

Держгеокадастром проектом 

Закону України «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України з 

питань консолідації земель» 

в частині вирішення 

проблеми необґрунтованого 
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виділення окремих видів 

цільового використання 

земель 

сільськогосподарського 

призначення в залежності від 

організаційно-правової 

форми господарювання 

5.5 Розроблення нормативно-правового 

акта Кабінету Міністрів України 

про порядок функціонування 

системи електронних земельних 

торгів 

Після відповідного 

законодавчого врегулювання 

питання проведення 

електронних земельних 

торгів 

Управління ринку та 

оцінки земель 

 

Юридичний 

департамент 

У строк, 

визначений 

Законом після 

відповідного 

законодавчого 

врегулювання 

питання 

проведення 

електронних 

земельних 

торгів 

Підвищення кількості 

проданих земельних ділянок 

та прав на них, збільшення їх 

вартості та надходжень до 

державного та місцевого 

бюджетів 

Профільна робота 

5.6 Організація проведення робіт з 

нормативної грошової оцінки 

земель 

Підпункт 27 пункту 4 

Положення про Державну 

службу України з питань 

геодезії, картографії та 

кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 14.01.2015 № 15 

Управління ринку та 

оцінки земель 

Управління 

Держгеокадастру у 

областях 

Протягом року Оновлення нормативної 

грошової оцінки земель, в 

тому числі земель населених 

пунктів. Збільшення 

надходжень до місцевих 

бюджетів внаслідок 

збільшення обсягів плати за 

землю 

5.7 Організація внесення відомостей 

про нормативну грошову оцінку 

земель до Державного земельного 

кадастру 

Підпункт 27 пункту 4 

Положення про Державну 

службу України з питань 

геодезії, картографії та 

кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 14.01.2015 № 15 

Управління ринку та 

оцінки земель 

 

Управління 

Держгеокадастру у 

областях 

Протягом року Наповнення Державного 

земельного кадастру 

відомостями про нормативну 

грошову оцінку земель 

5.8 Організація професійної підготовки 

оцінювачів з експертної грошової 

оцінки земельних ділянок 

Підпункт 36 пункту 4 

Положення про Державну 

службу України з питань 

Управління ринку та 

оцінки земель 

Протягом року Забезпечення ринку послуг з 

оцінки земель 
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геодезії, картографії та 

кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 14.01.2015 № 15 

кваліфікованими 

спеціалістами 

5.9 Координація організації та 

проведення земельних торгів з 

продажу прав оренди на земельні 

ділянки сільськогосподарського 

призначення державної власності 

територіальними органами 

Держгеокадастру 

Статті 134–139 Земельного 

кодексу України; 

підпункт 34 пункту 4 

Положення про Державну 

службу України з питань 

геодезії, картографії та 

кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 14.01.2015 № 15 

Управління ринку та 

оцінки земель 

Протягом року Збільшення надходжень до 

місцевих бюджетів. 

Збільшення рівня 

конкурентності за рахунок 

проведення земельних торгів 

5.10 Створення та забезпечення 

функціонування системи 

електронних земельних торгів 

Після відповідного 

законодавчого врегулювання 

питання проведення 

електронних земельних 

торгів 

Управління ринку та 

оцінки земель 

У строк, 

визначений 

Законом після 

відповідного 

законодавчого 

врегулювання 

питання 

проведення 

електронних 

земельних 

торгів 

Підвищення кількості 

проданих земельних ділянок 

та прав на них, збільшення їх 

вартості та надходжень до 

державного та місцевого 

бюджетів 

6. Євроінтеграція та міжнародна співпраця  

6.1 Двостороннє співробітництво в 

сфері геодезії, картографії, 

кадастру, земельних відносин, 

національної інфраструктури 

геопросторових даних 

Пункт 8 Положення про 

Державну службу України з 

питань геодезії, картографії 

та кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України 

від 14.01.2015 № 15 

Управління з питань 

євроінтеграції та 

міжнародного 

співробітництва 

Протягом року Розвиток ефективних форм 

двостороннього 

співробітництва, обмін 

досвідом у галузі геодезії, 

картографії, кадастру та 

земельних відносин, 

розвиток науково-технічного 

співробітництва 

6.2 Участь у міжнародних організаціях Постанова Кабінету 

Міністрів України  

Управління з питань 

євроінтеграції та 

Протягом року Забезпечення участі 

Держгеокадастру у 



15 

від 13.09.2002 № 1371 «Про 

порядок участі центральних 

органів виконавчої влади у 

діяльності міжнародних 

організацій, членом яких є 

Україна» 

міжнародного 

співробітництва 

засіданнях Комітету 

експертів ООН з глобального 

управління геопросторовою 

інформацією (UN-GGIM), 

Асоціації національних 

картографо-геодезичних та 

кадастрових служб 

європейських країн 

(EuroGeographics), 

Міжнародної картографічної 

організації (ІСА). 

6.3 Підготовка передумов до 

започаткування нових проектів 

міжнародної технічної допомоги 

Постанова Кабінету 

Міністрів України  

від 15.02.2002 № 153 «Про 

створення єдиної системи 

залучення, використання та 

моніторингу міжнародної 

технічної допомоги» 

Управління з питань 

євроінтеграції та 

міжнародного 

співробітництва 

Протягом року Розроблення проектних 

пропозицій та 

концептуальних записок 

щодо пріоритетних напрямів 

залучення МТД, проведення 

презентацій та зустрічей з 

міжнародними організаціями 

7. Здійснення організаційних заходів щодо діяльності Держгеокадастру  

7.1 Проведення (участь) нарад, круглих 

столів, робочих зустрічей, 

селекторів 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 

Положення про Державну 

службу України з питань 

геодезії, картографії та 

кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 14.01.2015 № 15  

(зі змінами) 

Департамент 

організаційно-

аналітичної та 

протокольної роботи  

 

Структурні 

підрозділи 

Держгеокадастру 

Протягом року Підвищення ефективності 

діяльності Держгеокадастру 

7.2 Підготовка статей, прес-релізів та 

коментарів про реалізацію 

державної політики у сфері 

топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності, 

земельних відносин, землеустрою,  

Положення про Державну 

службу України з питань 

геодезії, картографії та 

кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету 

Департамент 

організаційно-

аналітичної та 

протокольної роботи 

 

Протягом року Інформування громадськості 

про реалізацію державної 

політики у сфері топографо-

геодезичної і картографічної 

діяльності, земельних 

відносин, землеустрою, у 
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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 

Міністрів України  

від 14.01.2015 № 15  

(зі змінами) 

Структурні 

підрозділи 

Держгеокадастру 

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 

7.3 Забезпечення діяльності 

Громадської ради при 

Держгеокадастрі 

Постанова Кабінету 

Міністрів України  

від 03.11.2010 № 996 «Про 

забезпечення участі 

громадськості у формуванні 

та реалізації державної 

політики» 

Департамент 

організаційно-

аналітичної та 

протокольної роботи 

 

Структурні 

підрозділи 

Держгеокадастру 

Протягом року Залучення Громадської ради 

при Держгеокадастрі до 

процесу прийняття рішень з 

питань 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, 

популяризації діяльності 

Держгеокадастру 

7.4 Проведення засідань колегії 

Держгеокадастру та його 

територіальних органів 

Пункт 13 Положення про 

Державну службу України з 

питань геодезії, картографії 

та кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 14.01.2015 № 15 

(зі змінами); 

Департамент 

організаційно-

аналітичної та 

протокольної роботи 

 

Територіальні 

органи 

Держгеокадастру 

Протягом року Прийняття рішень про 

стратегічні цілі і 

найважливіші напрями 

діяльності Держгеокадастру. 

Удосконалення 

законодавства, зокрема щодо 

формування та реалізації 

державної політики. 

Розроблення механізмів 
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Положення про колегію 

Державної служби України з 

питань геодезії, картографії 

та кадастру, затверджене 

наказом Держгеокадастру 

від 06.09.2019 № 221 

(зі змінами) 

реалізації державних, 

галузевих, регіональних 

програм з питань 

регулювання земельних 

відносин, раціонального 

використання, охорони та 

моніторингу земель, ведення 

Державного земельного 

кадастру. 

Розгляд результатів роботи 

Держгеокадастру, 

територіальних органів, 

державних підприємств, що 

належать до сфери його 

управління. 

7.5 Розгляд звернень громадян та 

запитів на публічну інформацію 

Закон України «Про 

звернення громадян»;  

Закон України «Про доступ 

до публічної інформації»;  

Указ Президента України  

від 07.02.2008 № 109/2008;  

Указ Президента України  

від 05.05.2011 № 547/2011;  

Інструкція з діловодства за 

зверненнями громадян в 

органах державної влади і 

місцевого самоврядування, 

об’єднаннях громадян, на 

підприємствах, в установах, 

організаціях незалежно 

від форм власності, в 

засобах масової інформації, 

затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 14.04.1997 № 348 

Відділ звернень 

громадян та доступу 

до публічної 

інформації 

Протягом року Кваліфікований та 

неупереджений розгляд 

звернень громадян та запитів 

на публічну інформацію, що 

надійшли до 

Держгеокадастру 

7.6 Організація та проведення 

особистого прийому громадян 

керівництвом Держгеокадастру, 

Порядок організації та 

проведення особистого 

прийому громадян у 

Відділ звернень 

громадян та доступу 

Протягом року Реалізація та гарантування 

конституційного права на 
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керівниками (працівниками) 

структурних підрозділів 

Держгеокадастру 

Державній службі України з 

питань геодезії, картографії 

та кадастру та її 

територіальних органах, 

затверджений наказом 

Міністерства аграрної 

політики та продовольства 

України від 23.11.2016  

№ 481, зареєстрований у 

Мін’юсті 16 грудня 2016 р. 

за № 1641/29771 

до публічної 

інформації 

звернення громадян до 

органів державної влади 

7.7 Забезпечення представництва 

інтересів держави в судах з питань 

використання та охорони земель 

Цивільний процесуальний 

кодекс України; 

Господарський 

процесуальний кодекс 

України; Закон України «Про 

державний контроль за 

використанням та охороною 

земель»; 

пункт 51 Положення про 

Державну службу України з 

питань геодезії, картографії 

та кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України  

від 14.01.2015 № 15 

Юридичний 

департамент 

Протягом року Дотримання органами 

державної влади, органами 

місцевого самоврядування, 

юридичними та фізичними 

особами вимог земельного 

законодавства у сфері 

земельних відносин 

Кадрова політика Держгеокадастру та його територіальних органів, що утворені як структурні підрозділи апарату Держгеокадастру 

7.8 Виконання Плану заходів щодо 

реалізації постанови Кабінету 

Міністрів України  

від 16.11.2020 № 1118 «Питання 

функціонування територіальних 

органів Державної служби з питань 

геодезії, картографії та кадастру» 

затвердженого наказом 

Держгеокадастру  

від 24.11.2020 № 505 

Постанова Кабінету 

Міністрів України  

від 16.11.2020  

№ 1118 «Питання 

функціонування 

територіальних органів 

Державної служби з питань 

геодезії, картографії та 

кадастру»; 

постанова Кабінету Міністрів 

України від 09.12.2020  

Департамент 

управління 

персоналом 

 

Структурні 

підрозділи 

Держгеокадастру 

Протягом року Упорядкування 

функціонування системи 

територіальних органів 

Держгеокадастру шляхом 

оптимізації граничної 

чисельності апарату 

Держгеокадастру, як єдиної 

юридичної особи публічного 

права, з метою здійснення 

безпосередніх функцій, 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2015-%D0%BF/print#n12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2015-%D0%BF/print#n12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2015-%D0%BF/print#n12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2015-%D0%BF/print#n12
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0248877-16#n12
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0248877-16#n12
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0248877-16#n12
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0248877-16#n12
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0248877-16#n12
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0248877-16#n12
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0248877-16#n12
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0248877-16#n12
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0248877-16#n12
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0248877-16#n12
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0248877-16#n12
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0248877-16#n12
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0248877-16#n12
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0248877-16#n12
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0248877-16#n12
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0248877-16#n12
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№ 1205 «Про внесення зміни 

в додаток 1 до постанови 

Кабінету Міністрів України 

від 5 квітня 2014 р. № 85» 

покладених на 

Держгеокадастр 

7.9 Добір висококваліфікованих 

фахівців та укомплектування 

апарату Держгеокадастру та його 

територіальних органів, що 

утворені як структурні підрозділи 

апарату Держгеокадастру, 

державних підприємств, що 

належать до сфери управління 

Держгеокадастру 

План заходів з реалізації 

Стратегії реформування 

державного управління 

України на 2019–2021 роки, 

затверджений 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України  

від 24.06.2016 № 474-р;  

постанова Кабінету Міністрів 

України від 25.03.2016 

№ 246; постанова Кабінету 

Міністрів України  

від 03.09.2008 № 777 

Департамент 

управління 

персоналом 

Протягом року Проведення конкурсів на 

заміщення вакантних посад 

державних службовців 

апарату Держгеокадастру, 

керівництва територіальних 

органів, що утворені як 

структурні підрозділи 

апарату Держгеокадастру та 

керівників державних 

підприємств, що належать до 

сфери управління 

Держгеокадастру 

7.10 Підвищення кваліфікації державних 

службовців апарату 

Держгеокадастру та його 

територіальних органів, що 

утворені як структурні підрозділи 

апарату Держгеокадастру  

Постанова Кабінету 

Міністрів України  

від 06.02.2019 № 106  

Департамент 

управління 

персоналом 

 

Керівники 

державних 

підприємств 

Протягом року Підвищення кваліфікації 

державних службовців 

апарату Держгеокадастру та 

його територіальних органів, 

що утворені як структурні 

підрозділи апарату 

Держгеокадастру на Порталі 

Управління знаннями НАДС 

7.11 Проведення оцінювання результатів 

службової діяльності державних 

службовців, які займають посади 

державної служби категорій «Б» і 

«В», працівників апарату та 

керівництва територіальних органів, 

що утворені як структурні 

підрозділи апарату 

Держгеокадастру 

Закон України «Про 

державну службу»; 

Типовий порядок проведення 

оцінювання результатів 

службової діяльності 

державних службовців, 

затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 23.08.2017 № 640 

Департамент 

управління 

персоналом 

Грудень Проведення оцінювання 

результатів службової 

діяльності державних 

службовців, які займають 

посади державної служби 

категорій «Б» і «В», 

працівників апарату та 

керівництва територіальних 

органів, що утворені як 

структурні підрозділи 

апарату Держгеокадастру 

Внутрішній аудит у системі Держгеокадастру 
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7.12 Здійснення внутрішніх аудитів на 

державних підприємствах, що 

належать до сфери управління 

Держгеокадастру щодо 

ефективності планування і 

виконання бюджетних програм з 

метою здійснення оцінки 

обґрунтованості та результативності 

показників бюджетних програм, 

ступеня виконання та досягнення 

стратегічних цілей 

Держгеокадастру, стану організації 

внутрішнього контролю на всіх 

стадіях планування та виконання 

заходів (завдань), передбачених 

бюджетними програмами 

Бюджетний кодекс України; 

Закон України «Про 

управління об’єктами 

державної власності»; 

Зведений Стратегічний план 

діяльності з внутрішнього 

аудиту у системі Державної 

служби України з питань 

геодезії, картографії та 

кадастру на 2020–2022 роки 

Управління 

внутрішнього аудиту 

 

Структурні 

підрозділи 

Держгеокадастру 

Протягом року Надання керівництву 

Держгеокадастру 

обґрунтованих висновків та 

пропозицій щодо 

ефективності запланованих 

показників бюджетних 

програм, виявлення проблем 

та факторів, які 

перешкоджають їх 

виконанню та реалізації 

визначених цілей, а також 

надання пропозицій щодо 

підвищення результативності 

заходів щодо виконання 

бюджетних програм та 

використання бюджетних 

коштів 

7.13 Здійснення внутрішнього аудиту 

діяльності Держгеокадастру, а 

також ДП «Центр ДЗК», що 

належить до сфери управління 

Держгеокадастру, в частині 

організації та виконання заходів з 

адміністрування Державного 

земельного кадастру з метою 

виявлення проблемних питань та 

ризиків, які негативно впливають на 

забезпечення відповідних функцій і 

завдань та проведення земельної 

реформи в Україні в цілому 

 

Бюджетний кодекс України; 

Закон України «Про 

управління об’єктами 

державної власності»; 

Зведений Стратегічний план 

діяльності з внутрішнього 

аудиту у системі Державної 

служби України з питань 

геодезії, картографії та 

кадастру на 2020–2022 роки 

Управління 

внутрішнього аудиту 

 

Структурні 

підрозділи 

Держгеокадастру 

Протягом року Надання керівництву 

Держгеокадастру 

обґрунтованих висновків  та 

пропозицій щодо ведення та 

адміністрування Державного 

земельного кадастру, 

забезпечення інформаційної 

взаємодії Державного 

земельного кадастру з 

іншими інформаційними 

системами 

Запобігання та виявлення корупції у системі Держгеокадастру 

7.14 Розроблення та затвердження 

антикорупційної програми 

Державної служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру на 

2021–2022 роки 

Закон України «Про 

запобігання корупції» 

Відділ з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

 

Травень  Запровадження ефективної 

антикорупційної програми у 

Держгеокадастрі, 

забезпечення для 

суспільства прозорості 

діяльності Держгеокадастру 
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В. о. Голови               Олексій ПІНЧУК 

Структурні 

підрозділи 

Держгеокадастру 

(відкритість та прозорість 

адміністративних рішень, 

обмеження можливостей для 

контактів між чиновником та 

клієнтом, врегулювання 

порядку надання 

адміністративних послуг 

тощо) 

7.15 Проведення моніторингу виконання 

Антикорупційної програми 

Державної служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру 

на 2021–2022 роки 

Закон України «Про 

запобігання корупції» 

Відділ з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

 

Структурні 

підрозділи 

Держгеокадастру 

Протягом року Проведення моніторингу 

виконання антикорупційної 

програми забезпечить: 

виявлення проблемних 

питань у діяльності 

Держгеокадастру; 

усунення корупційних 

ризиків; 

коригування 

антикорупційної програми 

для усунення виявлених 

проблемних питань; 

мінімізацію корупційних 

ризиків 


