
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України 

«Про питання сертифікації інженерів-землевпорядників та інженерів-

геодезистів» 
 

1. Мета 

Метою цього проекту наказу є затвердження Порядку роботи Кваліфікаційної 

комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника, 

Порядку роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного 

сертифіката інженера-геодезиста (далі – Комісії) та затвердження форм документів 

(кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника, витягу з Державного реєстру 

сертифікованих інженерів-землевпорядників, витягу з Державного реєстру 

сертифікованих інженерів-геодезистів), що видаються Держгеокадастром. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 
Наказом Мінагрополітики від 28.07.2017 № 392 «Про питання сертифікації 

інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів», зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 22.08.2017 року за №1044/30912, затверджено 

Порядок роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного 

сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста (далі – Порядок). 

Відповідно до пункту абзацу третього пункту 2 розділу ІІ ««Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України від 28 квітня 2021 року № 1423-ІХ «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи 

управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» повноваження 

Кваліфікаційної комісії, діяльність якої передбачена Законом України «Про 

землеустрій», у складі, що діяв до набрання чинності цим Законом, вважаються 

припиненими. 

Враховуючи зазначене, вказаний Порядок потребує перегляду та приведення 

у відповідність до вимог положень статті 661 Закону України «Про землеустрій» та 

статті 51 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність». 

Проект наказу розроблено за власною ініціативою. 

 

3. Основні положення проекту акта 

Основні положення проекту наказу визначають засади роботи Комісій, 

процедуру видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-

землевпорядника та інженера-геодезиста, а також порядок розгляду письмових 

звернень щодо професійної діяльності сертифікованих інженерів-землевпорядників 

та інженерів-геодезистів. 

 

4. Правові аспекти 

Проект наказу розроблено відповідно до абзацу третього пункту 2 розділу ІІ 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 28 квітня 2021 року  
№ 1423-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», статей 

66 та 661 Закону України «Про землеустрій», статті 51 Закону України  

«Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», пункту 3 розділу ІІ 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 2 жовтня 2012 року  

№ 5394-ІV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та 

землеоціночних робіт», Положення про Державну службу України з питань геодезії, 
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картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 14 січня 2015 р. № 15. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 
Реалізація проекту наказу не потребує додаткових витрат із державного та 

місцевих бюджетів. 

 

6. Позиція заінтересованих сторін 
Проект наказу не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 

регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, 

функціонування і застосування української мови як державної. 

Проект наказу також не стосується сфери наукової та науково-технічної 

діяльності та не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради України 

з питань розвитку науки і технологій. 

Проект наказу не потребує проведення консультацій з громадськістю. 

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою 

України, проведення цифрової експертизи Міністерства цифрової трансформації 

України та проведення правової експертизи та державної реєстрації в Міністерстві 

юстиції України. 

 

7. Оцінка відповідності 
Проект наказу не містить норм, що стосуються зобов’язань України у сфері 

європейської інтеграції та порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією 

про захист прав людини і основоположних свобод, та не містить положень, що 

стосуються таких прав і свобод. 

У проекті наказу відсутні положення, що порушують принцип забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.  

У проекті наказу відсутні положення, що містять ризики вчинення 

корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних із корупцією. 

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська 

гендерно-правова експертизи проекту наказу не проводились. 

 

8. Прогноз результатів 

Реалізація проекту наказу дозволить унормувати процедуру роботи Комісій, 

видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та 

інженера-геодезиста і визначить форми документів (кваліфікаційного сертифіката 

інженера-землевпорядника, витягу з Державного реєстру сертифікованих 

інженерів-землевпорядників, витягу з Державного реєстру сертифікованих 

інженерів-геодезистів), що видаються Держгеокадастром. 

Реалізація проекту наказу матиме вплив на розвиток ринкового середовища 

у сфері надання послуг з виконання землевпорядних та топографо-геодезичних 

робіт, забезпечить захист прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян у 

сфері проведення землеустрою та топографо-геодезичних робіт і полягатиме у 

можливості реалізації прав певного кола громадян із відповідними професією та 

кваліфікацією на прозоре отримання сертифікатів інженерів-землевпорядників та 

інженерів-геодезистів. 
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Вплив на розвиток регіонів полягатиме у забезпеченні розроблення якісної 

документації із землеустрою та проведенні якісних топографо-геодезичних робіт, 

що сприятиме формуванню нових землекористувань, інвентаризації земель, 

встановленню меж адміністративно-територіальних одиниць тощо. Це дозволить 

органам місцевого самоврядування та виконавчої влади в межах повноважень 

інтенсивніше регулювати земельні відносини згідно з вимогами чинного 

законодавства. 
 

Заінтересована 

сторона 
Вплив реалізації акта на 

заінтересовану сторону 
Пояснення очікуваного впливу 

Суб’єкти 

господарювання 

 

Додержання прав та 

інтересів суб’єктів 

господарювання, які 

здійснюють діяльність у 

сферах землеустрою та 

топографо-геодезичної та 

картографічної 

діяльності. 

 

 

 

 

 

 

Недопущення 

незаконного втручання 

органів державної влади 

та органів місцевого 

самоврядування в 

діяльність суб’єктів 

господарювання у сферах 

землеустрою та 

топографо-геодезичної та 

картографічної діяльності 

 

 

 

 

 

Правове 

врегулювання Порядків  

Реалізація проекту наказу 

сприятиме додержанню прав та 

інтересів суб’єктів господарювання у 

сферах землеустрою та топографо-

геодезичної і картографічної 

діяльності, оскільки його 

положеннями передбачається 

встановлення прозорого Порядку 

роботи Кваліфікаційної комісії та 

Порядку видачі та анулювання 

кваліфікаційного сертифіката 

інженера-землевпорядника та 

інженера-геодезиста (далі – Порядки).  

 

Реалізація проекту наказу 

сприятиме недопущенню незаконного 

втручання органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування в 

діяльність суб’єктів господарювання у 

сфері земельних відносин, оскільки 

Порядки визначають прозору 

процедуру розгляду звернень та скарг 

щодо професійної діяльності 

сертифікованих інженерів-

землевпорядників та інженерів-

геодезистів і прийняття об’єктивних 

колегіальних рішень за результатом їх 

розгляду. 

 

Реалізація проекту наказу 

забезпечить правове врегулювання 

порядків роботи Комісій, врегулює 

процедуру видачі та анулювання 

кваліфікаційного сертифіката 

інженера-землевпорядника та 

інженера-геодезиста 

 

Міністр аграрної політики 

та продовольства України      Роман ЛЕЩЕНКО 


