
 

 

 

 

 

 

 

Про організаційні засади реалізації  

державної регуляторної політики  

 

 

Відповідно до статей 5, 7, 10 і 26 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Положення про 

Державну службу України з питань геодезії, картографії 

та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 14 січня 2015 р. № 15 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 09 грудня 2021 р. № 1302),  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити План-графік відстеження результативності регуляторних 

актів, розроблених Державною службою України з питань геодезії, картографії 

та кадастру, що підлягають базовому, повторному та періодичному 

відстеженню у 2022 році (далі – План-графік), що додається. 

 

2. Забезпечення реалізації державної регуляторної політики  

у Держгеокадастрі покласти на Юридичний департамент. 

 

3. Відповідальним самостійним структурним підрозділам 

Держгеокадастру, визначеним Планом-графіком, забезпечити: 

проведення відстеження результативності регуляторних актів; 

подання щокварталу не пізніше ніж до 5 числа місяця, що настає  

за звітним періодом, Юридичному департаменту проекти звітів про 

відстеження результативності регуляторних актів. 

 

4. Керівникам структурних підрозділів Держгеокадастру, які  

є розробниками регуляторних актів, забезпечити: 

підготовку пропозицій до Плану діяльності Мінагрополітики з підготовки 

проектів регуляторних актів на наступний рік і до Плану діяльності 

Держгеокадастру з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік та 

подання їх Юридичному департаменту до 20 листопада 2022 року; 

підготовку пропозицій до Плану-графіка відстеження результативності 

регуляторних актів, розроблених Мінагрополітики, на наступний рік і до 

Плану-графіка відстеження результативності регуляторних актів, розроблених 
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Держгеокадастром, на наступний рік та подання їх Юридичному департаменту 

до 15 грудня 2022 року. 

 

5. Юридичному департаменту забезпечити: 

подання до Мінагрополітики пропозицій до Плану діяльності 

Мінагрополітики з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік  

до 1 грудня 2022 року; 

підготовку та затвердження Плану діяльності Держгеокадастру  

з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік  

до 15 грудня 2022 року; 

подання до Мінагрополітики пропозицій до Плану-графіка відстеження 

результативності регуляторних актів, розроблених Мінагрополітики,  

на наступний рік до 5 грудня 2022 року; 

підготовку та затвердження Плану-графіка відстеження результативності 

регуляторних актів, розроблених Держгеокадастром, на наступний рік  

до 25 грудня 2022 року; 

подання інформації для оприлюднення звітів про базове, повторне  

та періодичне відстеження результативності регуляторних актів, розроблених 

Держгеокадастром, до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом,  

на офіційному вебсайті Держгеокадастру та на офіційному вебсайті 

Мінагрополітики; 

направлення звітів про відстеження результативності регуляторних актів 

до Державної регуляторної служби України не пізніше наступного робочого 

дня з дня оприлюднення цього звіту. 

 

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держгеокадастру  

від 02.12.2019 № 312 «Про організаційні засади реалізації державної 

регуляторної політики». 

 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Департамент 

забезпечення діяльності служби. 

 

 

Перший заступник Голови                                         Анатолій МІРОШНИЧЕНКО 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держгеокадастру 

_____________ № _____ 

 

ПЛАН-ГРАФІК  
відстеження результативності регуляторних актів, розроблених Державною службою України з питань геодезії, 

картографії та кадастру, що підлягають базовому, повторному та періодичному відстеженню у 2022 році 

 

№ 

з/п 

 

Назва акта 

Термін 

виконання 

заходів 

 

Відповідальний за проведення відстеження 

Базове відстеження результативності регуляторного акта 

1 Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. 

№ 532 «Про затвердження Порядку функціонування 

національної інфраструктури геопросторових даних» 

 

ІІ квартал Департамент розвитку національної 

інфраструктури геопросторових даних 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта 

1 Постанова Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. 

№ 393 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету 

Міністрів України» 

 

ІІ квартал Департамент землеустрою, використання  

та охорони земель 

2 Постанова Кабінету Міністрів України від 03 листопада 

2021 р. № 1147 «Про затвердження Методики нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок» 

 

ІV квартал Управління ринку та оцінки земель 

3 Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 р. 

№ 1013 «Деякі питання підготовки  до проведення та 

проведення земельних торгів для продажу земельних 

ділянок та набуття прав користування ними (оренди, 

суперфіцію, емфітевзису)» 

ІV квартал Управління ринку та оцінки земель 
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Директор Юридичного департаменту                                                              Валерій ДАУГУЛЬ 

 

   Продовження Плану-графіка 

4 Постанова  Постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 р. 

№ 1098 «Про внесення змін та визнання такими,  

що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 

України» 

ІV квартал Департамент землеустрою, використання  

та охорони земель 

5  Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. 

№ 821 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету 

Міністрів України» 

 

ІV квартал Департамент ведення Державного 

земельного кадастру 

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта 

1 Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. 

№ 622 «Про затвердження Положення про Державний 

реєстр географічних назв» 

 

ІІ квартал Департамент розвитку національної 

інфраструктури геопросторових даних 

2 Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р.  

№ 1344 «Про затвердження Положення про порядок 

надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів 

Державного картографо-геодезичного фонду України» 

 

ІІІ квартал Департамент контролю за використанням  

та охороною земель 

3 Постанова Кабінету Міністрів України від 08 листопада 

2017 р. № 836 «Про затвердження Порядку охорони 

геодезичних пунктів» 

IV квартал Департамент контролю за використанням  

та охороною земель 


