
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації пілотного проекту 

щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки 

сертифікованими інженерами-землевпорядниками та внесення змін до Порядку 

проведення стажування у сфері земельних відносин» 
 

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта Пояснення змін 

Порядок проведення стажування у сфері земельних відносин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня  

2016 р. № 205 

1.  Цей Порядок визначає механізм проведення 

стажування у сфері земельних відносин (далі – стажування) 

адміністраторів центрів надання адміністративних послуг та 

уповноважених посадових осіб виконавчих органів органів 

місцевого самоврядування, які мають право надавати 

відомості з Державного земельного кадастру відповідно до 

Закону України «Про Державний земельний кадастр» (далі – 

особи) 

1.  Цей Порядок визначає механізм проведення 

стажування у сфері земельних відносин (далі – стажування) 

адміністраторів центрів надання адміністративних послуг та 

уповноважених посадових осіб виконавчих органів 

сільських, селищних, міських рад, які мають право 

надавати відомості з Державного земельного кадастру, та 

осіб, які в установленому законом порядку включені до 

Державного реєстру сертифікованих інженерів-

землевпорядників (далі – сертифіковані інженери-

землевпорядники), та мають право на внесення до 

Державного земельного кадастру відомостей про 

земельні ділянки відповідно до Закону України  

«Про Державний земельний кадастр» (далі – особи) 

Підпункт 3 

пункту 12 розділу 

VII «Прикінцеві та 

перехідні 

положення»  

Закону України «Про 

Державний 

земельний кадастр» 

2.  Стажування проводиться з метою набуття 

професійних знань, умінь та навичок, необхідних особам для 

надання ними відомостей з Державного земельного кадастру 

2.  Стажування проводиться з метою набуття 

професійних знань, умінь та навичок, необхідних особам 

для надання, а у встановлених законом випадках – 

внесення, ними відомостей з/до Державного земельного 

кадастру 

3.  Стажування можуть проходити особи, які 

відповідають таким кваліфікаційним вимогам: 

є громадянами України; 

мають вищу землевпорядну або юридичну освіту; 

стаж землевпорядної або юридичної роботи 

становить не менш як два роки 

3. Сертифіковані інженери-землевпорядники 

можуть проходити стажування за умови, якщо вони 

відповідають вимогам, зазначеним у частині четвертій 

статті 66 Закону України «Про землеустрій» 
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6.  Не потребує проходження стажування особа, яка 

перед призначенням на посаду адміністратора центру 

надання адміністративних послуг чи на посаду у виконавчий 

орган органу місцевого самоврядування працювала 

Державним кадастровим реєстратором протягом останніх 

двох років 

Норма відсутня 

6.  Не потребує проходження стажування особа, яка 

перед призначенням на посаду адміністратора центру 

надання адміністративних послуг чи на посаду у виконавчий 

орган органу місцевого самоврядування працювала 

Державним кадастровим реєстратором протягом останніх 

двох років 

Особи, які є сертифікованими інженерами-

землевпорядниками та мають досвід роботи на посаді 

Державного кадастрового реєстратора не менше двох 

років, не потребують проходження стажування 

9. Місцева держадміністрація, виконавчий орган 

сільської, селищної, міської ради на підставі письмових заяв 

осіб про направлення на стажування формує перелік 

претендентів на проходження стажування, який надсилає до 

відповідного територіального органу Держгеокадастру 

9. Місцева держадміністрація, виконавчий орган 

сільської, селищної, міської ради на підставі письмових 

заяв осіб (крім заяв осіб, які є сертифікованими 

інженерами-землевпорядниками) про направлення на 

стажування формує перелік претендентів на проходження 

стажування, який надсилає до відповідного територіального 

органу Держгеокадастру 

10. До переліку претендентів на проходження 

стажування додаються копії письмових заяв осіб та 

документів, які підтверджують їх відповідність 

кваліфікаційним вимогам, зазначеним у пункті 3 цього 

Порядку, а саме: копії документа, що посвідчує особу, 

трудової книжки, документів про вищу землевпорядну 

або юридичну освіту. 

Особи можуть подавати додаткову інформацію про 

освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію 

(характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо). 

Забороняється вимагати відомості та документи, 

подання яких не передбачено законодавством 

10. Особи, які є сертифікованими інженерами-

землевпорядниками та виявили бажання щодо 

проходження стажування, подають до територіального 

органу Держгеокадастру, в якому мають намір 

проходити стажування, письмову заяву з заначенням 

відомостей про номер кваліфікаційного сертифіката та 

дату його видачі 

 

11. Територіальний орган Держгеокадастру протягом 

трьох робочих днів з дня отримання переліків претендентів на 

проходження стажування та доданих до них документів 

проводить перевірку щодо відповідності осіб 

кваліфікаційним вимогам, зазначеним у пункті 3 цього 

11. Територіальний орган Держгеокадастру протягом 

трьох робочих днів з дня отримання переліків претендентів 

на проходження стажування, заяв осіб, які є 

сертифікованими інженерами-землевпорядниками, 

проводить перевірку щодо відповідності сертифікованих 
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Порядку, призначає з числа державних кадастрових 

реєстраторів керівників стажування та визначає дату 

проходження стажування, про що повідомляє відповідній 

місцевій держадміністрації, виконавчому органу сільської, 

селищної, міської ради 

інженерів-землевпорядників вимогам, зазначеним 

у пункті 3 цього Порядку, призначає з числа державних 

кадастрових реєстраторів керівників стажування та визначає 

дату проходження стажування, про що повідомляє 

відповідній місцевій держадміністрації, виконавчому 

органу сільської, селищної, міської ради, особі, яка є 

сертифікованим інженером-землевпорядником 

12. Особи, які не відповідають кваліфікаційним 

вимогам, зазначеним у пункті 3 цього Порядку, до 

проходження стажування не допускаються, про що 

повідомляється відповідній місцевій держадміністрації, 

виконавчому органу сільської, селищної, міської ради 

12. Особи, які є сертифікованими інженерами-

землевпорядниками та не відповідають вимогам, 

зазначеним у пункті 3 цього Порядку, до проходження 

стажування не допускаються, про що їм повідомляється 

 

 

Перший заступник Голови Державної 

служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру 

 

      

Анатолій МІРОШНИЧЕНКО 
 

_____ _____________ 2021 р. 
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