
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА 

КАДАСТРУ 
  

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ 

 

  

Про пріоритетні напрями та план роботи Державної служби України з 

питань геодезії, картографії та кадастру на 2021 рік 
 

З метою ефективної реалізації державної політики у сфері топографо-

геодезичної та картографічної діяльності, земельних відносин, у сфері 

Державного земельного кадастру та виконання 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., від 26.08.2020 № 3031-05/1, 

пріоритетними напрямами діяльності Держгеокадастру на найближчу 

перспективу визначено:  

1. Створення передумов для повноцінного функціонування ринку земель 

сільськогосподарського призначення та забезпечення відкритого, прозорого 

та рівного доступу учасників ринку до інформації про земельні ділянки 

1.1. Проведення інвентаризації державних земель та наповнення Державного 

земельного кадастру відповідними відомостями. 

1.2. Створення та забезпечення функціонування системи електронних 

земельних торгів. 

1.3. Напрацювання правових, технічних і технологічних інструментів 

запровадження та проведення масової оцінки земель. 

1.4. Детінізація використання земель і впровадження сучасних практик щодо 

контролю за використанням та охороною земель. 

2. Вдосконалення та наповнення актуальними і достовірними 

відомостями Державного земельного кадастру, впровадження електронних 

сервісів 

        2.1. Інтеграція з державними галузевими кадастрами та реєстрами. 

2.2. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні 

ділянки, речові права на які (документи, що посвідчують права на них) 

зареєстровано до 1 січня 2013 року. 

2.3. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі 

адміністративно-територіальних одиниць. 

2.4. Створення Державного фонду документації із землеустрою  

в електронному (цифровому) вигляді. 

3. Створення національної інфраструктури геопросторових даних 

України та осучаснення регулювання топографо-геодезичної діяльності 

3.1. Організація інформаційного та матеріально-технічного забезпечення 

діяльності Ради з національної інфраструктури геопросторових даних. 

3.2. Забезпечення впровадження порталу національної інфраструктури 

геопросторових даних та наповнення його необхідними наборами даних. 
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3.3. Виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт з демаркації 

державного кордону, забезпечення функціонування та розвитку Державної 

геодезичної мережі. 

4. Організаційна реформа Держгеокадастру 

4.1. Ліквідація територіальних органів Держгеокадастру як окремих 

юридичних осіб. 

4.2. Скорочення штатної чисельності Держгеокадастру. 

4.3. Оптимізація структури Держгеокадастру відповідно до нового 

адміністративно-територіального устрою. 

4.4. Оптимізація/ліквідація державних підприємств, що належать до сфери 

управління Держгеокадастру. 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника Голови 

Держгеокадастру Мірошниченка А. М. про пріоритетні напрями та план роботи 

Держгеокадастру на 2021 рік 

 

КОЛЕГІЯ ВИРІШИЛА:  

 

1. Схвалити пріоритетні напрями та доопрацювати план роботи Державної 

служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2021 рік  

із урахуванням зауважень, які були надані під час його обговорення. 

2. Департаменту організаційно-аналітичної та протокольної роботи 

доопрацювати та погодити план роботи Державної служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру на 2021 рік із Міністерством розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України. 

Термін виконання – 29 січня 2021 року 
 

3. Керівникам структурних підрозділів апарату Держгеокадастру, 

територіальних органів Держгеокадастру забезпечити безумовне виконання цих 

заходів. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників Голови 

згідно з розподілом обов’язків.  

 

 

Голова колегії                                                                                      Олексій ПІНЧУК 


