ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр аграрної політики
та продовольства України
_________________ Роман ЛЕЩЕНКО
24 січня 2022 р.
ПЛАН РОБОТИ НА 2022 РІК
Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
№
з/п

Найменування заходу

Підстава
для виконання

Строк
виконання

Відповідальний
виконавець

Індикатор
виконання

1

2

3

4

5

6

Обсяг фінансування,
тис. грн
державний бюджет
інші
загальний
спецфонд джерела
фонд
7

8

9

Очікувані
результати

10

Стратегічна ціль: Ефективне прозоре управління та регулювання у сфері земельних відносин
1. Забезпечення створення та функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, топографо-геодезичне, картографічне, гідрографічне
забезпечення демаркації та делімітації державного кордону
1.1

Розроблення проекту
Закону України
щодо внесення змін
до Закону України
«Про топографогеодезичну
і картографічну
діяльність» шляхом
викладення його
в новій редакції

Ініціативний

Вересень

Нормативно-правова робота
Департамент
Подано
розвитку
Кабінетом
національної
Міністрів
інфраструктури
України
геопросторових
до Верховної
даних
Ради України
законопроект
Юридичний
департамент

–

–

–

Удосконалення
взаємовідносин
між суб’єктами сфери
топографо-геодезичної
і картографічної
діяльності для
забезпечення
підвищення якості
результатів топографогеодезичних
і картографічних робіт
та ефективності
прийняття
управлінських рішень

2

1.2

1.3

1.4

Розроблення проекту
наказу Міністерства
аграрної політики
та продовольства
України
«Про порядок ведення
топографічного
моніторингу»
Розроблення проекту
наказу Міністерства
аграрної політики
та продовольства
України
«Про затвердження
Порядку
топографічної зйомки
у масштабах 1:5000,
1:2000, 1:1000, 1:500»
Розроблення проекту
наказу Міністерства
аграрної політики
та продовольства
України
«Про затвердження
Порядку створення
та функціонування
бази топографічних
даних»

Пункт 29 Порядку
функціонування
національної
інфраструктури
геопросторових
даних (постанова
Кабінету
Міністрів України
від 26.05.2021
№ 532)
Стаття 8
Закону України
«Про топографогеодезичну
і картографічну
діяльність»

Грудень

Департамент
розвитку
національної
інфраструктури
геопросторових
даних

Прийнято наказ
Міністерства
аграрної
політики
та продовольства
України

–

–

–

Прийнято наказ
Міністерства
аграрної
політики
та продовольства
України

–

–

–

Прийнято наказ
Міністерства
аграрної
політики
та продовольства
України

–

–

–

Юридичний
департамент
Грудень

Департамент
розвитку
національної
інфраструктури
геопросторових
даних
Юридичний
департамент

Пункт 17 Порядку
загальнодержавного
топографічного
і тематичного
картографування
(постанова Кабінету
Міністрів України
від 04.09.2013
№ 661)

органами державної
влади
Урегулювання
механізму створення
та ведення постійно
діючої системи
топографічного
моніторингу

Грудень

Департамент
розвитку
національної
інфраструктури
геопросторових
даних
Юридичний
департамент

Урегулювання питання
здійснення
великомасштабних
топографічних зйомок
та оброблення
геопросторових даних
на основі застосування
сучасних
геоінформаційних
технологій та матеріалів
дистанційного
зондування Землі
Формування
нормативних основ
структури і цифрового
опису моделей
геопросторових даних
у базах топографічних
даних, визначення
технології та засобів
формування
і використання баз
топографічних даних
у картографічному
виробництві
та в геоінформаційних
системах різного
призначення

3

1.5

Загальнодержавне
топографічне
картографування

1.6

Створення
та оновлення
топографічних карт
і планів

1.7

Створення геопорталу
національної
інфраструктури
геопросторових даних

Закон України
«Про топографогеодезичну
і картографічну
діяльність»;
Порядок
загальнодержавного
топографічного
і тематичного
картографування
(постанова Кабінету
Міністрів України
від 04.09.2013
№ 661)
Закон України
«Про топографогеодезичну
і картографічну
діяльність»;
Порядок
загальнодержавного
топографічного
і тематичного
картографування
(постанова Кабінету
Міністрів України
від 04.09.2013
№ 661)
Закон України
«Про національну
інфраструктуру
геопросторових
даних»;
Порядок
функціонування
національної
інфраструктури
геопросторових
даних (постанова

Протягом
року

Профільна робота
Департамент
Створено
розвитку
ортофотоплани,
національної
3D-модель рельєфу
інфраструктури
та цифрові
геопросторових топографічні карти
даних
масштабу 1:10 000
на частину
території України

9204,3

–

–

Забезпечення 0,4 %
території України
цифровими
топографічними
картами масштабу
1:10 000 (площа
території України
становить
603,7 тис. кв. км)

Протягом
року

Департамент
розвитку
національної
інфраструктури
геопросторових
даних

Створено
ортофотоплани,
3D- модель
рельєфу та цифрові
топографічні карти
масштабу 1:10 000
на частину
території України

98 880,6

229 890,4

–

Забезпечення 4,2 %
території України
цифровими
топографічними
картами масштабу
1:10 000 (площа
території України
становить
603,7 тис. кв. км)

Січень –
червень

Департамент
розвитку
національної
інфраструктури
геопросторових
даних

Розроблено
національний
геопортал

17 968,0

–

–

Введення в дію
повнофункціонального
геопорталу національної
інфраструктури
геопросторових даних

4

1.8

Топографо-геодезичне,
картографічне
та гідрографічне
забезпечення робіт
з демаркації
та делімітації
державного кордону

1.9

Обстеження,
оновлення
та відновлення
геодезичних пунктів
Державної геодезичної
мережі

Кабінету
Міністрів України
від 26.05.2021
№ 532)
Указ
Президента
України
від 31.10.2011
№ 1008/2011
«Питання
демаркації
державного
кордону»

Закон України
«Про топографогеодезичну
і картографічну
діяльність»;
Порядок охорони
геодезичних
пунктів
(постанова
Кабінету
Міністрів України
від 08.11.2017
№ 836);
Порядок
побудови
Державної
геодезичної
мережі (постанова
Кабінету
Міністрів України

Протягом
року

Департамент
розвитку
національної
інфраструктури
геопросторових
даних

Протягом
року

Департамент
розвитку
національної
інфраструктури
геопросторових
даних

Виконано
комплекс
топографогеодезичних,
картографічних
і гідрографічних
робіт,
визначених
Спільною
українськобілоруською
та Спільною
українськомолдовською
демаркаційними
комісіями
Здійснено
обстеження,
оновлення
та відновлення
1800 геодезичних
пунктів Державної
геодезичної мережі

4405,0

–

–

Забезпечення 100 %
виконання комплексу
топографо-геодезичних,
картографічних
і гідрографічних робіт,
визначених Спільною
українсько-білоруською
та Спільною українськомолдовською
демаркаційними
комісіями

9900,0
(за умови
виділення
додаткових
бюджетних
коштів)

–

–

Забезпечення
обстеження, оновлення
та відновлення
1800 геодезичних
пунктів планової
Державної геодезичної
мережі (обстеження
таких пунктів
здійснюється не рідше
1 разу на 10 років, тобто
заплановано виконання
10 % таких робіт на рік)

5

1.10

від 07.08.2013
№ 646)
Виконання зв’язків
Закон України
нівелірних мереж
«Про топографоУкраїни та Республіки
геодезичну
Польща
і картографічну
діяльність»;
Порядок побудови
Державної
геодезичної мережі
(постанова
Кабінету
Міністрів України
від 07.08.2013
№ 646)

1.11

Придбання
та встановлення
базових референцних
станцій ГНСС

1.12

Обстеження
та підготовка місць
встановлення базових
референцних станцій
ГНСС

Закон України
«Про топографогеодезичну
і картографічну
діяльність»;
Порядок побудови
Державної
геодезичної мережі
(постанова
Кабінету
Міністрів України
від 07.08.2013
№ 646)
Закон України
«Про топографогеодезичну
і картографічну
діяльність»;
Порядок побудови
Державної
геодезичної мережі
(постанова
Кабінету Міністрів

Протягом
року

Департамент
розвитку
національної
інфраструктури
геопросторових
даних

Протягом
року

Департамент
розвитку
національної
інфраструктури
геопросторових
даних

Протягом
року

Департамент
розвитку
національної
інфраструктури
геопросторових
даних

Здійснено
нівелювання
І класу
по українськопольських
лініях:
нівелювання
І класу
Львів – Ковель
та Львів –
Рава-Руська –
Гребенне,
загальна
протяжність
370 км
Придбано
та встановлено
20 базових
референцних
станцій УПМ
ГНСС

5810,5
(за умови
виділення
додаткових
бюджетних
коштів)

–

–

Визначення надійних
зв’язків Української
висотної нівелірної
мережі з мережею
UELN (Об’єднана
європейська нівелірна
мережа)

13 417,7
(за умови
виділення
додаткових
бюджетних
коштів)

–

–

Створення мережі
УПМ ГНСС зі 100
базових референцних
станцій, що становить
54 % від потреби
(технічним проектом
передбачено
встановлення
та функціонування
185 станцій
УПМ ГНСС)

Обстежено
та підготовлено
60 місць
встановлення
базових
референцних
станцій
УПМ ГНСС

2198,7
(за умови
виділення
додаткових
бюджетних
коштів)

–

–

Забезпечення
визначення
та підготування місця
встановлення базових
референцних станцій
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1.13

1.14

1.15

України
від 07.08.2013
№ 646)
Створення центру
Закон України
управління УПМ
«Про топографоГНСС та забезпечення
геодезичну
його функціонування
і картографічну
діяльність»;
Порядок побудови
Державної
геодезичної мережі
(постанова
Кабінету
Міністрів України
від 07.08.2013
№ 646)
Утримання
Закон України
та обслуговування
«Про топографореференцних станцій
геодезичну
УПМ ГНСС
і картографічну
діяльність»;
Порядок побудови
Державної
геодезичної мережі
(постанова
Кабінету Міністрів
України
від 07.08.2013
№ 646)
Створення
Закон України
Державного реєстру
«Про географічні
географічних назв
назви»;
Положення про
Державний реєстр
географічних назв
(постанова
Кабінету Міністрів
України
від 11.05.2006
№ 622)

Протягом
року

Департамент
розвитку
національної
інфраструктури
геопросторових
даних

Створено
2710,1
та забезпечено
(за умови
функціонування виділення
центру управління додаткових
УПМ ГНСС
бюджетних
коштів)

Протягом
року

Департамент
розвитку
національної
інфраструктури
геопросторових
даних

Забезпечено
безперервне
функціонування
80 базових
референцних
станцій у мережі
УПМ ГНСС

Протягом
року

Департамент
розвитку
національної
інфраструктури
геопросторових
даних

Створено другу
частину
Державного
реєстру
географічних
назв

–

–

Забезпечення
функціонування
центру управління
УПМ ГНСС

1440,0
(за умови
виділення
додаткових
бюджетних
коштів)

–

–

Забезпечення
функціонування мережі
УПМ ГНСС зі 100
базових референцних
станцій

5680,0
(за умови
виділення
додаткових
бюджетних
коштів)

–

–

Створення другої
частини Державного
реєстру географічних
назв – внесення 80 000
назв (закордонних)
географічних об’єктів,
які використовуються
в Україні

7
1.16

Ведення Державного
реєстру географічних
назв

Закон України
«Про географічні
назви»;
Положення про
Державний реєстр
географічних назв
(постанова
Кабінету Міністрів
України
від 11.05.2006
№ 622)

Протягом
року

Департамент
розвитку
національної
інфраструктури
геопросторових
даних

Забезпечено
актуалізацію
інформації
Державного
реєстру
географічних
назв

6300,0
(за умови
виділення
додаткових
бюджетних
коштів)

–

–

1.17

Формування
та ведення Державного
картографогеодезичного фонду
України

Протягом
року

Департамент
розвитку
національної
інфраструктури
геопросторових
даних

Забезпечено
формування
та ведення
Державного
картографогеодезичного
фонду України

7644,3
(за умови
виділення
додаткових
бюджетних
коштів)

–

–

1.18

Адміністрування
геопорталу
національної
інфраструктури
геопросторових даних

Закон України
«Про топографогеодезичну
і картографічну
діяльність»;
Положення
про порядок
надходження,
зберігання,
використання
та обліку
матеріалів
Державного
картографогеодезичного
фонду України,
(постанова
Кабінету Міністрів
України
від 22.07.1999
№ 1344)
Закон України
«Про національну
інфраструктуру
геопросторових
даних»;

Липень –
грудень

Департамент
розвитку
національної
інфраструктури
геопросторових
даних

Забезпечено
функціонування
національного
геопорталу

8485,4*
(за умови
виділення
додаткових
бюджетних
коштів)

–

–

Здійснення актуалізації
всієї інформації,
що міститься
в Державному реєстрі
географічних назв
(100 000 географічних
назв на територію
України, внесених
до реєстру, 80 000 –
на територію
зарубіжних країн,
що заплановані
до внесення до реєстру)
Усі топографогеодезичні
і картографічні
матеріали,
що виготовляються
в державі, перебувають
на державному обліку,
забезпечення доступу
користувачів до цих
матеріалів

Забезпечення засобами
взаємообміну
геопросторовою
інформацією між
держателями
геопросторової
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1.19

1.20

Порядок
функціонування
національної
інфраструктури
геопросторових
даних (постанова
Кабінету Міністрів
України
від 26.05.2021
№ 532)
Створення геопорталу
Закон України
Державної геодезичної «Про топографомережі
геодезичну
і картографічну
діяльність»;
Порядок
побудови
Державної
геодезичної мережі
(постанова
Кабінету Міністрів
України
від 07.08.2013
№ 646)
Створення геопорталу
Закон України
бази топографічних
«Про топографоданих
геодезичну
і картографічну
діяльність»;
Порядок
загальнодержавного
топографічного
і тематичного
картографування
(постанова
Кабінету Міністрів
України
від 04.09.2013
№ 661)

інформації,
забезпечення підтримки
користувачів
національного
геопорталу в режимі
онлайн

Січень –
червень

Департамент
розвитку
національної
інфраструктури
геопросторових
даних

Створено
геопортал
Державної
геодезичної
мережі

3589,2
(за умови
виділення
додаткових
бюджетних
коштів)

–

–

Введення в дію
повнофункціонального
геопорталу Державної
геодезичної мережі

Січень –
червень

Департамент
розвитку
національної
інфраструктури
геопросторових
даних

Створено
геопортал бази
топографічних
даних

2706,4
(за умови
виділення
додаткових
бюджетних
коштів)

–

–

Введення в дію
повнофункціонального
геопорталу бази
топографічних даних
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1.21

Адміністрування
геопорталів Державної
геодезичної мережі
та бази топографічних
даних

1.22

Створення
та оновлення
топографічних карт
і планів

Закон України
Липень –
«Про топографогрудень
геодезичну
і картографічну
діяльність»;
Порядок
загальнодержавного
топографічного
і тематичного
картографування
(постанова
Кабінету Міністрів
України
від 04.09.2013
№ 661);
Порядок
побудови Державної
геодезичної мережі
(постанова
Кабінету Міністрів
України
від 07.08.2013
№ 646)
Закон України
Протягом
«Про топографороку
геодезичну
і картографічну
діяльність»;
Порядок
загальнодержавного
топографічного
і тематичного
картографування
(постанова
Кабінету Міністрів
України
від 04.09.2013
№ 661)

Департамент
розвитку
національної
інфраструктури
геопросторових
даних

Забезпечено
функціонування
геопорталів
Державної
геодезичної мережі
та бази
топографічних
даних

3493,8*
(за умови
виділення
додаткових
бюджетних
коштів)

–

–

Забезпечення
можливості
безоплатного
користування
геодезичною
і картографічною
інформацією
в електронному вигляді

Департамент
розвитку
національної
інфраструктури
геопросторових
даних

Створено цифрову
топографічну
карту масштабу
1:10 000 на
частину території
України площею
252 411,1 кв. км
(відповідно
до додатка 4
до Угоди про
позику № 8973-UA
(Програма
«Прискорення
приватних
інвестицій
у сільське
господарство»),

756 000,0
(за умови
виділення
додаткових
бюджетних
коштів)

–

–

Забезпечення 42 %
території України
(додатково)
ортофотопланами
та топографічними
картами масштабу
1:10 000
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1.23

Надання
Постанова Кабінету Протягом
адміністративних
Міністрів України
року
послуг у сфері
від 01.08.2011
топографо-геодезичної
№ 835;
і картографічної
Порядок проведення
діяльності
експертизи
пропозицій
та рішень органів
державної влади
щодо найменування
або перейменування
географічних
об’єктів (постанова
Кабінету Міністрів
України
від 04.11.2009
№ 1166);
Закон України
«Про правову
охорону
географічних
зазначень»

1.24

Участь у засіданнях
Спільної
українсько-білоруської
та Спільної
українськомолдовської
демаркаційних комісій
та у засіданнях їх
робочих груп

Указ Президента
України
від 31.10.2011
№ 1008/2011
«Питання
демаркації
державного
кордону» та листи
Міністерства
закордонних
справ України
(представника
України з питань

Протягом
року

Департамент
розвитку
національної
інфраструктури
геопросторових
даних

укладеної
27.08.2019
між Україною
та МБРР)
Забезпечено
надання
адміністративних
послуг

Міжнародна діяльність
Департамент
Урегульовано
розвитку
питання
національної
забезпечення
інфраструктури
здійснення
геопросторових
комплексу заходів
даних
із демаркації
(організовує МЗС)
державного
кордону України
відповідно
до міжнародних
договорів України

–

–

–

Надання
адміністративних
послуг: проведення
експертизи пропозицій
та рішень органів
державної влади щодо
найменування
або перейменування
географічних об’єктів,
надання висновків щодо
меж географічного
місця, з якими пов’язані
особливі властивості,
певні якості та інші
характеристики

–

–

–

Опрацювання питання
забезпечення здійснення
комплексу заходів
із демаркації державного
кордону України
відповідно
до міжнародних
договорів

11

1.25

Участь у засіданнях
Спільної українськобілорусько-польської
демаркаційної комісії

1.26

Участь у діяльності
міжнародних
організацій у сфері
топографо-геодезичної
і картографічної
діяльності
та національної
інфраструктури
геопросторових даних

договірноправового
оформлення
державного
кордону)
Указ Президента
України
від 14.05.2018
№ 124/2018
«Про делегацію
України для
участі у роботі
Спільної
українськобілоруськопольської
демаркаційної
комісії» та листи
Міністерства
закордонних
справ України

Постанова
Кабінету
Міністрів України
від 13.09.2002
№ 1371
«Про порядок
участі
центральних
органів
виконавчої влади
у діяльності
міжнародних
організацій,

Протягом
року

Департамент
розвитку
національної
інфраструктури
геопросторових
даних
(організовує МЗС)

Протягом
року

Департамент
розвитку
національної
інфраструктури
геопросторових
даних
Управління
міжнародного
співробітництва

Урегульовано
питання
забезпечення
здійснення
комплексу заходів
із позначення
точки стику
держави України,
Республіки
Білорусь
і Республіки
Польщі
на місцевості
та підготовки
і підписання
підсумкових
демаркаційних
документів
відповідно
до міжнародних
договорів України
Забезпечено участь
представників
Держгеокадастру
у засіданнях Групи
експертів ООН
з географічних
назв, Асоціації
національних
картографогеодезичних та
кадастрових служб
європейських
країн,
Міжнародної

–

–

–

–

–

Забезпечення здійснення
комплексу заходів
із позначення точок
стику держави України,
Республіки Білорусь
і Республіки Польща
на місцевості, підготовка
і підписання підсумкових
демаркаційних
документів відповідно
до міжнародних
договорів

–

Участь представників
Держгеокадастру
в засіданнях Групи
експертів ООН
з географічних назв,
Асоціації національних
картографо-геодезичних
та кадастрових служб
європейських країн,
Міжнародної
картографічної асоціації
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2.
2.1

членом яких є
картографічної
Україна»
асоціації
Забезпечення ведення Державного земельного кадастру, наповнення його повними та достовірними відомостями
Розроблення проекту
Закону України
«Про внесення змін
до Закону України
«Про Державний
земельний кадастр»
щодо надання
сертифікованим
інженерамземлевпорядникам
статусу державних
кадастрових
реєстраторів»

Абзац сьомий
підпункту 21
пункту 31 розділу І
Закону України
від 28.04.2021
№ 1423-IX
«Про внесення змін
до Земельного
кодексу України
та інших
законодавчих актів
щодо удосконалення
системи управління
та дерегуляції
у сфері земельних
відносин»

Грудень

Нормативно-правова робота
Департамент
Подано
ведення
Кабінетом
державного
Міністрів
земельного
України
кадастру
до Верховної
Ради України
Юридичний
законопроект
департамент

–

–

–

Забезпечення
дерегуляції
та деконцентрації
повноважень у сфері
ведення Державного
земельного кадастру,
усунення корупційних
ризиків під час
здійснення державної
реєстрації земельних
ділянок, удосконалення
процедури внесення
до Державного
земельного кадастру
відомостей (змін до них)
про земельні ділянки
шляхом надання
відповідних
повноважень державних
кадастрових
реєстраторів
сертифікованим
інженерамземлевпорядникам
за результатами
реалізації протягом
2022–2023 років
відповідного пілотного
проекту щодо внесення
до Державного
земельного кадастру
відомостей про земельні
ділянки
сертифікованими
інженерамиземлевпорядниками
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2.2

Реалізація пілотного
проекту
щодо внесення
до Державного
земельного кадастру
відомостей про
земельні ділянки
сертифікованими
інженерамиземлевпорядниками

Підпункт 21
пункту 31
розділу І
Закону України
від 28.04.2021
№ 1423-IX
«Про внесення
змін до деяких
законодавчих
актів України
щодо
вдосконалення
системи
управління
та дерегуляції
у сфері земельних
відносин»

Протягом
року

2.3

Внесення
до Державного
земельного кадастру
відомостей
про земельні ділянки,
права на які виникли
до 1 січня 2013 року

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

Протягом
року

Профільна робота
Департамент
Забезпечено
ведення
реалізацію
державного
пілотного проекту
земельного
щодо внесення
кадастру
до Державного
земельного
Юридичний
кадастру
департамент
відомостей про
земельні ділянки
сертифікованими
інженерамиземлевпорядниками та за
результатами його
реалізації
розроблено проект
закону
щодо надання
сертифікованим
інженерамземлевпорядникам статусу
державних
кадастрових
реєстраторів
Департамент
Внесено
ведення
до Державного
державного
земельного
земельного
кадастру
кадастру
відомості про
100 відсотків
земельних
ділянок, права
на які виникли
до 1 січня
2013 року

–

–

–

Спрощення процесу
ведення Державного
земельного кадастру
шляхом надання
сертифікованим
інженерамземлевпорядникам
можливості внесення
до Державного
земельного кадастру
відомостей про земельні
ділянки

–

–

–

Наповнення Державного
земельного кадастру
повними
та достовірними
відомостями про
земельні ділянки, речові
права на які (документи,
що посвідчують права
на них) зареєстровано
до 1 січня 2013 року,
але відомості про які
відсутні в Державному
земельному кадастрі
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2.4

Уточнення меж
кадастрових зон
і кварталів
на прикордонних
територіях відповідно
до внесених
до Державного
земельного кадастру
відомостей про
державний кордон
України згідно
із затвердженими
документів
щодо демаркації,
редемаркації,
делімітації державного
кордону України

Міністрів України
14.08.2019
(протокол № 30);
підпункт 1
пункту 5
розділу II
«Прикінцеві
та перехідні
положення»
Закону України
від 05.12.2019
№ 340-IX
«Про внесення
змін до деяких
законодавчих
актів України
щодо протидії
рейдерству»
Пункт 40
Порядку ведення
Державного
земельного
кадастру,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів України
від 17.10.2012
№ 1051

Грудень

Держгеокадастр

До Державного
земельного
кадастру внесено
уточнені
відомості
про межі
кадастрових зон
і кварталів
на прикордонних
територіях

–

–

–

Відомості
про кадастрове
зонування земель
у межах території
України відповідають
відомостям
про державний кордон,
внесеним
до Державного
земельного кадастру

3. Удосконалення організаційно-правових засад землеустрою, інвентаризація земель та оптимізація ведення Державного фонду документації із землеустрою
3.1

Розроблення
та подання Кабінетові

Підпункт 3
пункту 3

Липень

Нормативно-правова робота
Департамент
Прийнято
землеустрою,
постанову

–

–

–

Визначення
та затвердження
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Міністрів України
проекту постанови
«Про затвердження
Типової форми
договору про
встановлення
земельного сервітуту
для розміщення
об’єктів енергетики
та передачі
електричної енергії»

3.2

3.3

Розроблення
та подання Кабінетові
Міністрів України
проекту постанови
«Про затвердження
Порядку резервування
для представників
корінних народів
України,
що повертаються
на територію
Автономної
Республіки Крим
та міста Севастополя,
земель
сільськогосподарського та іншого
призначення,
виділення земельних
ділянок та їхній облік»
Розроблення
та подання Кабінетові
Міністрів України
проекту
розпорядження
Кабінету Міністрів

розділу ІІ
«Прикінцеві
та перехідні
положення»
Закону України
«Про внесення
змін до деяких
законодавчих
актів України
щодо спрощення
процедури
приєднання
до електричних
мереж»
Частина четверта
статті 7
Закону України
«Про корінні
народи України»

використання
та охорони земель

Кабінету
Міністрів України

основних положень
договору
про встановлення
земельного сервітуту
для розміщення об’єктів
енергетики та передачі
електричної енергії

Юридичний
департамент

Липень

Департамент
землеустрою,
використання
та охорони земель

Прийнято
постанову
Кабінету
Міністрів України

–

–

–

Визначення
організаційних засад
щодо резервування
земель
сільськогосподарського
та іншого призначення,
виділення земельних
ділянок та їх облік для
представників корінних
народів України,
що повертаються
на територію
Автономної Республіки
Крим та міста
Севастополя

Прийнято
розпорядження
Кабінету
Міністрів України

–

–

–

Підвищення
ефективності реалізації
державної політики у
сфері земельних
відносин та
національної

Юридичний
департамент

Ініціативний

Грудень

Департамент
землеустрою,
використання
та охорони земель
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України «Про
схвалення Концепції
Державної цільової
програми розвитку
земельних відносин та
національної
інфраструктури
геопросторових даних
в Україні на період до
2030 року»
3.4

Проведення
інвентаризації земель
державної власності

Юридичний
департамент

Підпункт 2
пункту 6
протоколу № 31
засідання
Кабінету
Міністрів України
від 22.08.2018
(вх. № 330314/0/1-18
від 06.09.2018);
Протокол наради
під головуванням
Прем’єр-міністра
України
від 26.09.2019
(реєстр.
№ 33226/0/1-19
від 30.09.2019);
Угода про позику
«Програма
«Прискорення
приватних
інвестицій
у сільське
господарство»
між Україною
та МБРР
від 27.08.2019
№ 8973-UA;

Протягом
року

Профільна робота
Департамент
Внесено
землеустрою,
до Державного
використання
земельного
та охорони земель
кадастру
відомості про
Територіальні
земельні ділянки
органи / структурні
державної
підрозділи
власності
Держгеокадастру

інфраструктури
геопросторових даних

138 962,1

80600,4

–

Наповнення Державного
земельного кадастру
відомостями про
земельні ділянки
сільськогосподарського
призначення державної
власності та інших
категорій земель
державної власності

17

3.5

3.6

Створення
Державного фонду
документації
із землеустрою
в електронному
(цифровому) вигляді

Проведення робіт
із землеустрою,
необхідних для
внесення
до Державного
земельного кадастру
відомостей про
земельні ділянки усіх
форм власності,
речові права на які
(документи, що
посвідчують права
на них) зареєстровано
до 1 січня 2013 року,
у разі відсутності
документації
із землеустрою
або якщо така
документація не

постанова
Кабінету
Міністрів України
від 16.11.2020
№ 1113 «Деякі
заходи щодо
прискорення
реформ у сфері
земельних
відносин»
Постанова
Кабінету
Міністрів України
від 17.11.2004
№ 1553 «Про
затвердження
Положення про
Державний фонд
документації
із землеустрою
та оцінки земель»
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

Протягом
року

Департамент
землеустрою,
використання
та охорони земель
Територіальні
органи / структурні підрозділи
Держгеокадастру

Протягом
року

Департамент
землеустрою,
використання
та охорони земель
Територіальні
органи / структурні підрозділи
Держгеокадастру

Перетворено
приблизно 1 млн
примірників
документації
із землеустрою
в електронний
(цифровий)
вигляд

19 940,0
(за умови
виділення
додаткових
бюджетних
коштів)

–

–

Внесено
до Державного
земельного
кадастру
відомості про
земельні ділянки,
права на які
виникли
до 01.01.2013

У разі
виділення
бюджетних
призначень
відповідно
до проекту
нової
бюджетної
програми
на 2022 рік
(внесення
змін
до додатка 3
Закону
України
«Про
Державний
бюджет

–

–

Оптимізація ведення
Державного фонду
документації
із землеустрою
та оцінки земель.
Перетворення близько
1 млн примірників
документації
із землеустрою
в електронний
(цифровий) вигляд
Забезпечення внесення
до Державного
земельного кадастру
відомостей про земельні
ділянки, права на які
виникли до 01.01.2013
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містить відомостей
про координати
поворотних точок меж
земельних ділянок

постановою
Кабінету
Міністрів України
від 09.10.2020
№ 948

України на
2022 рік»)

4. Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності
4.1

4.2

Розроблення проекту
Закону України
«Про внесення змін
до деяких
законодавчих актів
України щодо охорони
ґрунтів та відтворення
їх родючості
Розроблення проекту
Закону України
«Про внесення змін
до Кодексу України
про адміністративні
правопорушення
щодо посилення
відповідальності
за порушення
законодавства у сфері
охорони ґрунтів»

Ініціативний

Грудень

Ініціативний

Грудень

Нормативно-правова робота
Департамент
Подано
контролю
Кабінетом
за використанням
Міністрів
та охороною
України
земель
до Верховної
Ради України
Юридичний
законопроект
департамент
Департамент
Подано
контролю
Кабінетом
за використанням
Міністрів
та охороною
України
земель
до Верховної
Ради України
Юридичний
законопроект
департамент

–

–

–

Забезпечення правового
регулювання заходів
щодо охорони ґрунтів
та відтворення їх
родючості

–

–

–

Посилення
адміністративної
відповідальності
за порушення
законодавства у сфері
охорони ґрунтів

–

–

–

Забезпечення
моніторингу інформації
щодо оновлення
топографічних планів
населених пунктів
масштабів 1:5000,
1:2000, складання
переліку суб’єктів
топографо-геодезичної і
картографічної

Профільна робота:
здійснення заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю
4.3
Здійснення заходів
Пункт 7.7
Протягом
Департамент
Здійснено
щодо приведення
розділу 7
року
контролю за
моніторинг щодо
топографічних планів
наказу Головного
використанням та
оновлення
населених пунктів
управління
охороною земель
топографічних
масштабів 1:5000,
геодезії,
планів населених
1:2000 до сучасного
картографії
пунктів
стану місцевості
та кадастру при
масштабів
Кабінеті Міністрів
1:5000, 1:2000,
України
складання
«Про
переліку
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4.4

Організація здійснення
державного нагляду
(контролю)
за топографогеодезичною
і картографічною
діяльністю

затвердження
Інструкції
з топографічного
знімання
у масштабах
1:5000, 1:2000,
1:1000 та 1:500»
(ГКНТА-2.04-0298) від 09.04.1998
№ 56,
зареєстрованого
в Мін’юсті
23.06.1998
за № 393/2833
(із змінами),
статті 23, 24
Закону України
«Про топографогеодезичну
і картографічну
діяльність»
Статті 23, 24
Закону України
«Про топографогеодезичну
і картографічну
діяльність»

суб’єктів
топографогеодезичної і
картографічної
діяльності для
внесення в ІАС

Протягом
року

Департамент
контролю
за використанням
та охороною
земель

Здійснено заходи
державного
нагляду
(контролю) щодо
додержання
суб’єктами
господарювання
вимог
законодавства
у сфері топографогеодезичної
і картографічної
діяльності

діяльності для внесення
в ІАС і планування
заходів державного
нагляду (контролю)

–

–

–

Забезпечення
державного нагляду
(контролю) у сфері
топографо-геодезичної
і картографічної
діяльності
територіальними
органами
Держгеокадастру
відповідно до річного
Плану здійснення
планових заходів
державного нагляду
(контролю) щодо
додержання суб’єктами
господарювання вимог
законодавства у сфері
топографо-геодезичної
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4.5

Здійснення заходів
щодо формування
та ведення
Держкартгеофонду

Закон України
«Про топографогеодезичну
і картографічну
діяльність»;
постанова
Кабінету
Міністрів України
від 22.07.1999
№ 1344 «Про
затвердження
Положення
про порядок
надходження,
зберігання,
використання
та обліку
матеріалів
Державного
картографогеодезичного
фонду України»

Протягом
року

Департамент
контролю
за використанням
та охороною
земель

Здійснено заходи
державного
нагляду
(контролю)
щодо виявлення
порушень умов
користування
топографогеодезичними,
картографічними
та іншими
матеріалами
Держкартгеофонду
і вжиття
відповідних
заходів щодо
їх усунення

–

–

–

і картографічної
діяльності на 2022 рік
Забезпечення виконання
вимог законодавства,
виявлення порушень
умов користування
топографогеодезичними,
картографічними
та іншими матеріалами
Держкартгеофонду
і вжиття відповідних
заходів щодо
їх усунення

здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності
4.6
Організація
Статті 6, 10
Протягом
Департамент
Здійснено
–
–
–
Запобігання
та здійснення
Закону України
року
контролю
заходи
порушенням
державного нагляду
«Про державний
за використанням
державного
законодавства України
(контролю)
контроль
та охороною
нагляду
у сфері використання
за дотриманням
а використанням
земель
(контролю)
та охорони земель,
земельного
та охороною
за дотриманням
своєчасне виявлення
законодавства,
земель»
земельного
таких порушень
використанням
законодавства,
і вжиття відповідних
та охороною земель
використанням
заходів щодо
усіх категорій і форм
та охороною
їх усунення
власності
земель усіх
категорій і форм
власності
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4.7

4.8

4.9

Організація
та здійснення
контролю за порядком
визначення
та відшкодування
втрат сільськогосподарського
та лісогосподарського
виробництва
Організація
та здійснення
державного контролю
за виконанням умов
зняття, збереження
і використання
родючого шару ґрунту
під час проведення
гірничодобувних,
геологорозвідувальних,
будівельних та інших
робіт, пов’язаних
із порушенням
ґрунтового покриву,
своєчасного проведення
рекультивації
порушених земель
в обсягах, передбачених
робочим проектом
землеустрою
Організація здійснення
державного нагляду
(контролю) у сфері
господарської
діяльності

Стаття 6
Закону України
«Про державний
контроль
за використанням
та охороною
земель»

Протягом
року

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»

Протягом
року

Стаття 5
Закону України
«Про основні
засади державного
нагляду
(контролю)
у сфері
господарської
діяльності»

Протягом
року

Департамент
контролю
за використанням
та охороною
земель

Здійснено заходи
державного
нагляду
(контролю)
за порядком
визначення
та відшкодування
втрат с.-г. та л.-г.
виробництва
Департамент
Здійснено заходи
контролю за
державного
використанням та
нагляду
охороною земель
(контролю) за
виконанням умов
зняття, збереження
і використання
родючого шару
ґрунту

–

–

–

Своєчасне виявлення
таких порушень
і вжиття відповідних
заходів щодо
їх усунення, наповнення
місцевих бюджетів

–

–

–

Збереження ґрунту як
об’єкт особливої
охорони

Департамент
контролю
за використанням
та охороною
земель

–

–

–

Запобігання
порушенням
законодавства України
у сфері використання
та охорони земель
унаслідок здійснення
господарської
діяльності

Здійснено
заходи
державного
нагляду
(контролю)
у сфері
господарської
діяльності,
пов’язаної з
використанням
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4.10

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

Протягом
року

та охороною
земель
Департамент
Призначення
контролю
Держгеокадастром
за використанням
громадських
та охороною
інспекторів
земель
відповідно
до положень,
затверджених
Мінагрополітики

–

–

–

Долучення
громадськості
до здійснення контролю
за використанням
та охороною земель

5. Забезпечення організаційно-правових передумов для вільного доступу всіх учасників ринку земель до інформації про земельні відносини
Нормативно-правова робота
5.1
Розроблення проекту
Закону України
«Про внесення змін
до деяких
законодавчих актів
України щодо
вдосконалення
механізму безоплатної
приватизації
земельних ділянок»
5.2
Розроблення проекту
Закону України
«Про внесення змін
до деяких
законодавчих актів
щодо власності
на земельні ділянки
та розташовані на них

Ініціативний

Липень

Управління ринку
та оцінки земель
Юридичний
департамент

Ініціативний

Липень

Управління ринку
та оцінки земель
Юридичний
департамент

Подано
Кабінетом
Міністрів
України
до Верховної
Ради України
законопроект

–

–

–

Усунення корупційних
ризиків та перешкод
під час здійснення
громадянами України
права на безоплатну
приватизацію земельних
ділянок

Подано
Кабінетом
Міністрів
України
до Верховної
Ради України
законопроект

–

–

–

Забезпечення єдності
юридичної долі
земельних ділянок
та розташованих на них
будівель і споруд,
що сприятиме розвитку
цивільного обороту
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5.3

5.4

будинки, будівлі
і споруди»
Розроблення проекту
Закону України
«Про внесення змін
до деяких
законодавчих актів
України (щодо
спрощення засад
проведення оцінки
земель)»
Розроблення
та внесення на розгляд
Уряду проекту
постанови Кабінету
Міністрів України
«Про забезпечення
проведення
моніторингу
земельних відносин»

Ініціативний

Липень

Управління ринку
та оцінки земель
Юридичний
департамент

Абзац другий
підпункту 12
пункту 25
розділу І
та підпункту 3
пункту 4
розділу ІІ
Закону України
від 28.04.2021 р.
№ 1423-ІХ
«Про внесення
змін до деяких
законодавчих
актів України
щодо
вдосконалення
системи
управління
та дерегуляції
у сфері земельних
відносин»;
пункти 8 і 13
доручення
Прем’єр-міністра
України
Дениса Шмигаля
від 10.06.2021
№ 26349/1/1-21

Липень

Управління ринку
та оцінки земель
Юридичний
департамент

Подано
Кабінетом
Міністрів
України
до Верховної
Ради України
законопроект

–

–

–

Спрощення
та вдосконалення
процедури проведення
грошової оцінки земель
та отримання
відомостей про оцінку
окремих земельних
ділянок

Проект
постанови
прийнято
Кабінетом
Міністрів
України

–

–

–

Забезпечення кожної
заінтересованої особи
доступу до інструменту
комплексного аналізу
розвитку земельних
відносин, набору даних
та показників,
що стосуються
основних характеристик
земельних ресурсів
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5.5

5.6

Розроблення проекту
наказу Міністерства
аграрної політики
та продовольства
України
«Про визнання такими,
що втратили чинність
деяких наказів
Мінагрополітики»

Методика
нормативної
грошової оцінки
земельних
ділянок,
затверджена
постановою
Кабінету
Міністрів України
від 03.11.2021
№ 1147

Лютий

Розроблення
та подання Кабінетові
Міністрів України
проекту Закону
України щодо
переважного права
особи, яка
використовує земельну
ділянку на праві
емфітевзису,
на придбання
земельної ділянки,
можливості
та процедури обігу
такого права

Пункт 503
Національної
економічної
стратегії на період
до 2030 року,
затвердженої
розпорядженням
Кабінету
Міністрів України
від 03 березня
2021 року № 179

Грудень

Управління ринку
та оцінки земель
Юридичний
департамент

Управління ринку
та оцінки земель
Юридичний
департамент

Наказ подано
на державну
реєстрацію
до Міністерства
юстиції України

–

–

–

Подано
Кабінетом
Міністрів
України
до Верховної
Ради України
законопроект

–

–

–

Визнання такими,
що втратили чинність,
Порядків проведення
нормативної грошової
оцінки земель
населених пунктів,
сільськогосподарського
призначення, земель
несільськогосподарського призначення
(за межами населених
пунктів) у зв’язку
з втратою актуальності
та прийняттям
Методики нормативної
грошової оцінки
земельних ділянок,
затвердженої
постановою Кабінету
Міністрів України
від 03.11.2021 № 1147
Забезпечення прав осіб,
що використовують
земельні ділянки
сільськогосподарського
призначення на правах
емфітевзису, щодо
набуття таких
земельних ділянок
у власність, у разі їх
продажу, а також
урівняння прав
орендарів та емфітевтів
на першочерговий
викуп
сільськогосподарських
земель за
запропонованими
власниками умовами та
ціною
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Профільна робота
5.7
Здійснення
організаційних заходів
щодо впровадження
систем моніторингу
земельних відносин
у разі прийняття
проекту постанови
Кабінету Міністрів
України
«Про забезпечення
проведення
моніторингу
земельних відносин»

5.8

5.9

Здійснення
моніторингу ринку
земель

Створення
функціоналу
програмного
забезпечення
Державного
земельного кадастру

Закон України
від 28.04.2021
№ 1423-ІХ
«Про внесення
змін до деяких
законодавчих
актів України
щодо
вдосконалення
системи
управління
та дерегуляції
у сфері земельних
відносин»;
пункти 8 та 13
доручення
Прем’єр-міністра
України
Дениса Шмигаля
від 10.06.2021
№ 26349/1/1-21
Стаття 25
Закону України
«Про оцінку
земель»

Протягом
року

Підпункт 2
пункту 3
Положення
про Державну
службу України

Протягом
року

Управління ринку
та оцінки земель
Департамент
ведення
державного
земельного
кадастру
ДП «Центр
державного
земельного
кадастру»

Протягом
року

Управління ринку
та оцінки земель
ДП «Центр
державного
земельного
кадастру»

Управління ринку
та оцінки земель
Департамент
ведення
державного

Розроблено
технічне
завдання
системи
моніторингу
земельних
відносин;
здійснено
підготовчі
заходи для
закупівлі послуг
зі створення
програмного
забезпечення
системи
моніторингу
земельних
відносин

–

27 000,0

–

Започаткування
процедури щодо
закупівлі послуг
зі створення системи
моніторингу земельних
відносин

Публікація
результатів
моніторингу ринку
земель с.-г.
призначення
на офіційному
вебсайті
Держгеокадастру

–

–

–

Розроблено
функціонал
для надання
адмінпослуги
щодо надання
відомостей про

У межах
виділених
коштів
на 2022 рік
відповідно
до Плану

–

–

Створення
інформаційної бази
для забезпечення
проведення заходів
із формування ринку
земель, забезпечення
широкому загалу
відкритого доступу до
функціонування
ринкового обігу земель
сільськогосподарського
призначення
Забезпечення
можливості надання
адміністративної
послуги щодо надання
відомостей про
нормативну грошову
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щодо надання
відомостей
про нормативну
грошову оцінку земель
в автоматичному
режимі
за екстериторіальним
принципом

Підпункт 36
пункту 4
Положення про
Державну службу
України з питань
геодезії,
картографії
та кадастру,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів України
від 14.01.2015
№ 15(зі змінами)
6. Євроінтеграція та міжнародна співпраця
6.1
Двостороннє
Пункт 8
співробітництво
Положення про
у сфері геодезії,
Державну службу
картографії та
України з питань
кадастру, земельних
геодезії,
відносин, національної
картографії
інфраструктури
та кадастру,
геопросторових даних
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів України
від 14.01.2015
№ 15 (зі змінами)
5.10

Організація
професійної
підготовки оцінювачів
з експертної грошової
оцінки земельних
ділянок

з питань геодезії,
картографії
та кадастру,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів України
від 14.01.2015
№ 15 (зі змінами)

земельного
кадастру

Протягом
року

Протягом
року

нормативну
адміністругрошову оцінку
вання
земельних ділянок Державного
ДП «Центр
населених пунктів земельного
державного
та земельних
кадастру
земельного
ділянок не с.-г.
кадастру»
призначення за їх
межами
в автоматичному
режимі за
екстериторіальним
принципом
Управління ринку
Забезпечено
–
та оцінки земель
підготовку
фахівців з
експертної
грошової оцінки
земельних
ділянок за
результатами
складання
екзаменаційних
іспитів

Управління
міжнародного
співробітництва

Налагоджено
двостороннє
співробітництво
у сфері геодезії,
картографії
та кадастру,
земельних
відносин,
національної
інфраструктури
геопросторових
даних
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оцінку земельних
ділянок населених
пунктів та земельних
ділянок
несільськогосподарського призначення за їх
межами
в автоматичному
режимі
за екстериторіальним
принципом
–

–

Забезпечення
підготовки
кваліфікованих
спеціалістів на ринку
послуг з оцінки земель

–

–

Розвиток ефективних
форм двостороннього
співробітництва, обмін
досвідом у галузі
геодезії, картографії
та кадастру й земельних
відносин, розвиток
науково-технічного
співробітництва
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Протягом
року

Управління
міжнародного
співробітництва

Забезпечено участь
представників
у засіданнях,
сесіях,
конференціях,
організованих
міжнародними
організаціями

850

–

–

Постанова
Протягом
Кабінету
року
Міністрів України
від 15.02.2002
№ 153 «Про
створення єдиної
системи
залучення,
використання ета
моніторингу
міжнародної
технічної
допомоги»
7. Сертифікація та державний нагляд у сфері землеустрою

Управління
міжнародного
співробітництва

Розроблено
проектні
пропозиції
та концептуальні
записки щодо
пріоритетних
напрямів
залучення МТД,
проведено
презентації
та зустрічі
з міжнародними
організаціями

–

–

–

Управління
сертифікації та
державного
нагляду у сфері
землеустрою

Розроблено
та внесено
на розгляд
Уряду проекту
постанови
Кабінету

–

–

–

6.2

6.3

Участь у міжнародних
організаціях

Постанова
Кабінету
Міністрів України
від 13.09.2002
№ 1371
«Про порядок
участі
центральних
органів
виконавчої влади
у діяльності
міжнародних
організацій,
членом яких є
Україна»

Підготовка передумов
до започаткування
нових проектів
міжнародної технічної
допомоги

Нормативно-правова робота
7.1
Розроблення проекту
постанови Кабінету
Міністрів України
«Про затвердження
Порядку і правил
проведення
обов’язкового

Закон України
від 28.04.2021
№ 1423-ІХ
«Про внесення
змін до деяких
законодавчих
актів України

Травень

Забезпечення участі
Держгеокадастру
у засіданнях Комітету
експертів ООН
із глобального
управління
геопросторовою
інформацією
(UN-GGIM), Асоціації
національних
картографо-геодезичних
та кадастрових служб
європейських країн
(EuroGeographics),
Міжнародної
картографічної
організації (ІСА)
Розроблення проектних
пропозицій
та концептуальних
записок щодо
пріоритетних напрямів
залучення МТД,
проведення презентацій
та зустрічей
із міжнародними
організаціями

Запровадження
страхування цивільної
відповідальності
розробників
документації із
землеустрою та
виконавців топографо-
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страхування
відповідальності
розробників
документації
із землеустрою
та виконавців
топографогеодезичних
і картографічних робіт
загальнодержавного
призначення»
Профільна робота
7.2
Проведення планових
заходів нагляду
(контролю)
у сфері землеустрою

7.3

7.4

Забезпечення роботи
кваліфікаційних
комісій видачі
та анулювання
кваліфікаційного
сертифіката інженераземлевпорядника
та інженера-геодезиста
Ведення
Державних реєстрів
сертифікованих
інженерівземлевпорядників
та сертифікованих
інженерів-геодезистів

щодо
вдосконалення
системи
управління
та дерегуляції
у сфері земельних
відносин»

Закон України
«Про
землеустрій»,
Закон України
«Про основні
засади державного
нагляду
(контролю)
у сфері
господарської
діяльності»
Закон України
«Про
землеустрій»,
Закон України
«Про топографогеодезичну
і картографічну
діяльність»
Закон України
«Про
землеустрій»,
Закон України
«Про топографогеодезичну
і картографічну
діяльність»

Юридичний
департамент

Міністрів
України

геодезичних і
картографічних робіт
загальнодержавного
призначення

Протягом
року

Управління
сертифікації
та державного
нагляду у сфері
землеустрою

Здійснено
заходи нагляду
(контролю)
у сфері
землеустрою

–

–

–

Запобігання
порушенням
законодавства України
суб’єктами,
які здійснюють
господарську діяльність
у сфері землеустрою

Протягом
року

Управління
сертифікації
та державного
нагляду у сфері
землеустрою

Забезпечено
роботу
кваліфікаційних
комісій

–

–

–

Протягом
року

Управління
сертифікації
та державного
нагляду у сфері
землеустрою

Внесено відомості
про осіб,
які отримали
кваліфікаційні
сертифікати,
до Державних
реєстрів
сертифікованих

–

–

–

Організаційно-технічне
забезпечення діяльності
комісій видачі
та анулювання
кваліфікаційного
сертифіката інженераземлевпорядника
та інженера-геодезиста
Наповнення Державних
реєстрів сертифікованих
інженерівземлевпорядників
та сертифікованих
інженерів-геодезистів,
які отримали
кваліфікаційні
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та видача витягів
із цих реєстрів

інженерівземлевпорядників
та сертифікованих
інженерівгеодезистів
8. Здійснення організаційних заходів щодо забезпечення діяльності Держгеокадастру
8.1
Забезпечення
Положення
Протягом
Департамент
Проведено
проведення нарад,
про Державну
року
забезпечення
наради, круглі
круглих столів,
службу України
діяльності служби
столи, робочі
робочих зустрічей,
з питань геодезії,
зустрічі,
селекторів з питань
картографії
Структурні
селектори
топографо-геодезичної
та кадастру,
підрозділи
з питань
і картографічної
затверджене
Держгеокадастру
діяльності
діяльності,
постановою
Держгеокадастру,
земельних відносин,
Кабінету
прийнято
землеустрою,
Міністрів України
відповідні
у сфері Державного
від 14.01.2015
рішення
земельного кадастру,
№ 15
та пропозиції
державного контролю
(зі змінами)
за використанням
та охороною земель
усіх категорій
і форм власності,
родючості ґрунтів
8.2
Підготовка статей,
Положення про
Протягом
Департамент
Підготовлено
пресрелізів
Державну службу
року
забезпечення
статті, пресрелізи
та коментарів про
України з питань
діяльності служби
та коментарі
реалізацію державної
геодезії,
про реалізацію
політики у сфері
картографії
Структурні
державної
топографо-геодезичної
та кадастру,
підрозділи
політики,
і картографічної
затвердженого
Держгеокадастру
поінформовано
діяльності, земельних
постановою
громадськість про
відносин,
Кабінету
її реалізацію
землеустрою,
Міністрів України
у сфері Державного
від 14.01.2015
земельного кадастру,
№ 15
державного контролю
(зі змінами)
за використанням
та охороною земель
усіх категорій

сертифікати, та видача
витягів із цих реєстрів

–

–

–

Забезпечення виконання
покладених
на Держгеокадастр
завдань щодо реалізації
державної політики
у сфері земельних
відносин

–

–

–

Інформування
громадськості про
реалізацію державної
політики 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,
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і форм власності,
родючості ґрунтів

використання
та охорони земель усіх
категорій і форм
власності, родючості
ґрунтів

8.3

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»

8.4

Проведення
Пункт 13
засідань колегії
Положення про
Держгеокадастру
Державну службу
та його територіальних України з питань
органів
геодезії, картографії
та кадастру,
затвердженого
постановою
Кабінету Міністрів

Протягом
року

Департамент
забезпечення
діяльності служби

Проведено
засідання
Громадської ради
при
Структурні
Держгеокадастрі
підрозділи
та прийнято
Держгеокадастру відповідні рішення

–

–

–

Протягом
року

Департамент
забезпечення
діяльності служби

–

–

–

Проведено
засідання колегії
Держгеокадастру
та його
Територіальні
територіальних
органи
органів
Держгеокадастру
і прийнято
відповідні рішення

Залучення Громадської
ради
при Держгеокадастрі
до процесу прийняття
рішень з питань
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
Розгляд стратегічних
цілей і найважливіших
напрямів діяльності
Держгеокадастру.
Удосконалення
законодавства, зокрема,
щодо формування
та реалізації державної
політики. Розроблення
механізмів реалізації
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України
від 14.01.2015 № 15
(зі змінами);
Положення про
колегію Державної
служби України
з питань геодезії,
картографії
та кадастру,
затверджене наказом
Держгеокадастру
від 06.09.2019 № 221
(зі змінами)

8.5

Розгляд звернень
громадян та запитів
на публічну
інформацію

Закони України
«Про звернення
громадян», «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,

Протягом
року

Управління
по роботі
із зверненнями
громадян
та доступу
до публічної
інформації

Надано відповіді
на звернення
громадян
та інформацію
на запити
про публічну
інформацію

–

–

–

державних, галузевих,
регіональних програм
із 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
Кваліфікований
та неупереджений
розгляд звернень
громадян та запитів
на публічну
інформацію,
що надійшли
до Держгеокадастру
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8.6

Організація
та проведення
особистого прийому
громадян
керівництвом
Держгеокадастру,
керівниками
(працівниками)
його структурних
підрозділів

8.7

Забезпечення Порядку
взаємодії Офісу
Президента України,

на підприємствах,
в установах,
організаціях
незалежно від
форм власності,
в засобах масової
інформації,
затверджена
постановою
Кабінету
Міністрів України
від 14.04.1997
№ 348
Закон України
«Про звернення
громадян»;
Порядок
організації
та проведення
особистого
прийому громадян
у Державній
службі України
з питань геодезії,
картографії
та кадастру та її
територіальних
органах,
затверджений
наказом
Мінагрополітики
від 23.11.2016
№ 481,
зареєстрований
у Мін’юсті
16.12.2016
за № 1641/29771
Закон України
«Про звернення
громадян»;

Протягом
року

Управління
по роботі
із зверненнями
громадян
та доступу
до публічної
інформації

Забезпечено
організацію
та проведення
особистого
прийому
громадян

–

–

–

Реалізація
та гарантування
конституційного права
на звернення громадян
до органів державної
влади

Протягом
року

Управління
по роботі із

Надано відповіді
на звернення

–

–

–

Кваліфікований
і своєчасний розгляд
звернень структурними
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8.8

державних
колегіальних органів,
органів виконавчої
влади, Секретаріату
Кабінету Міністрів
України та державної
установи «Урядовий
контактний центр»
із забезпечення
належного реагування
на звернення,
які надходять
за допомогою засобів
телефонного зв’язку
та з використанням
інтернету,
затвердженого
постановою Кабінету
Міністрів України
від 27.11.2019 № 976
Забезпечення роботи
гарячої лінії
Державної служби
України з питань
геодезії, картографії
та кадастру

постанова
Кабінету
Міністрів України
від 27.11.2019
№ 976
«Деякі питання
Єдиної системи
опрацювання
звернень»

Закон України
«Про звернення
громадян»;
Порядок роботи
гарячої лінії
Державної служби
України з питань
геодезії,
картографії
та кадастру,
затверджений
наказом
Міністерства
аграрної політики
та продовольства
України
від 23.052017 р.
№ 260,
зареєстрований
у Мін’юсті

Протягом
року

зверненнями
громадян
та доступу
до публічної
інформації

юридичних
та фізичних осіб

Управління
по роботі
із зверненнями
громадян
та доступу
до публічної
інформації

Надано
консультації
та відповіді
на звернення
юридичних
та фізичних осіб

підрозділами
Держгеокадастру,
що надійшли на урядову
гарячу лінію

470

–

–

Забезпечення розгляду
звернень громадян
по суті та надання усних
обґрунтованих
роз’яснень норм
законодавства 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
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8.9

Здійснення
представництва
інтересів Державної
служби України
з питань геодезії,
картографії
та кадастру в судових,
правоохоронних
та інших органах
державної влади
та місцевого
самоврядування

16 червня 2017 р.
за № 761/30629
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 (зі змінами)

Кадрова політика Держгеокадастру
8.10 Конкурсний відбір
План заходів
висококваліфікованих з реалізації Стратегії
фахівців на заміщення
реформування
вакантних посад
державного
державної служби
управління України
категорій «Б» і «В»
на
в апараті
2022–2025 роки,
Держгеокадастру
затверджений
та його територіальних розпорядженням
органах, зокрема
Кабінету Міністрів
керівників головних
України від
управлінь в областях 21.07.2021 № 831;

Протягом
року

Юридичний
департамент

Забезпечено
представлення
інтересів
Держгеокадастру
в судових,
правоохоронних
та інших органах
державної влади
та місцевого
самоврядування

–

–

–

Протягом
року

Департамент
управління
персоналом

Проведено
конкурсний відбір
на заміщення
вакантних посад
державної служби
категорій «Б» і «В»
в апараті
Держгеокадастру
та його
територіальних
органах

–

–

–

і форм власності,
родючості ґрунтів
Забезпечення належного
захисту інтересів
держави в особі
Державної служби
України з питань
геодезії, картографії
та кадастру, а також
дотримання органами
державної влади,
органами місцевого
самоврядування,
юридичними
та фізичними особами
вимог чинного
законодавства

Здійснення добору
висококваліфікованих
фахівців шляхом
проведення конкурсного
відбору на зайняття
вакантних посад
державної служби
категорій «Б» і «В»
в апараті
Держгеокадастру
та його територіальних
органах, зокрема
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та м. Києві, а також
їх заступників

8.11

Конкурсний відбір
керівників суб’єктів
господарювання
державного сектору
економіки,
що належать до сфери
управління
Держгеокадастру

8.12

Підвищення
кваліфікації
державних
службовців апарату
Держгеокадастру
та його територіальних
органів

8.13

постанова Кабінету
Міністрів України
від 25.03.2016
№ 246
Постанова
Кабінету
Міністрів України
від 03.09.2008
№ 777

Протягом
року

Департамент
управління
персоналом

Протягом
року

Департамент
управління
персоналом

Проведення
Закон України
Жовтень –
оцінювання
«Про державну
грудень
результатів службової
службу»;
діяльності державних Порядок проведення
службовців,
оцінювання
які займають посади
результатів
державної служби
службової діяльності
категорій «Б» і «В»
державних
апарату
службовців,
Держгеокадастру
затверджений
та керівників його
постановою

Департамент
управління
персоналом

Постанова
Кабінету
Міністрів України
від 06.02.2019
№ 106

Проведено
конкурсний відбір
керівників
суб’єктів
господарювання
державного
сектору економіки,
що належать
до сфери
управління
Держгеокадастру
Підвищено
кваліфікацію
державних
службовців
апарату
Держгеокадастру та його
територіальних
органів
на Порталі
управління
знаннями та
інших освітніх
платформах
Проведено
оцінювання
результатів
службової
діяльності
державних
службовців,
які обіймають
посади державної
служби категорій
«Б» і «В», апарату

керівників головних
управлінь в областях
та м. Києві, а також
їх заступників
Проведення
конкурсного відбору
керівників суб’єктів
господарювання
державного сектору
економіки, що належать
до сфери управління
Держгеокадастру

–

–

–

–

–

–

Забезпечення
професійного розвитку
державних службовців
апарату
Держгеокадастру
та його територіальних
органів

–

–

–

Затвердження висновків
щодо оцінювання
результатів службової
діяльності державних
службовців категорій
«Б» і «В» апарату
Держгеокадастру
та керівників
територіальних органів

36
територіальних
органів

Кабінету Міністрів
України від
23.08.2017 № 640

Внутрішній аудит у системі Держгеокадастру
8.14 Здійснення
Бюджетний
в Держгеокадастрі
кодекс України;
та його територіальних
Закон України
органах внутрішніх
«Про управління
аудитів щодо оцінки
об’єктами
ефективності
державної
виконання бюджетних
власності»
програм

8.15

Здійснення внутрішніх
аудитів щодо оцінки
ефективності
діяльності державних
підприємств, стану
збереження активів,
управління державним
майном, правильності
ведення
бухгалтерського
обліку

Бюджетний
кодекс України;
Закон України
«Про управління
об’єктами
державної
власності»

Держгеокадастру
та керівників
територіальних
органів
Протягом
року

Управління
внутрішнього
аудиту

Проведено
планові
та позапланові
внутрішні
аудити та надано
рекомендації

–

–

–

Протягом
року

Управління
внутрішнього
аудиту

Проведено
планові
та позапланові
внутрішні
аудити та надано
рекомендації

–

–

–

Відділ з питань
запобігання
та виявлення
корупції

Підготовлено
звіти
за результатами
періодичного
моніторингу

–

–

–

Запобігання та виявлення корупції у системі Держгеокадастру
8.16 Проведення
Закон України
Протягом
моніторингу
«Про запобігання
року
виконання
корупції»
Антикорупційної
програми Державної

Визначення
ефективності
та результативності
бюджетних програм,
виявлення ризиків,
пов’язаних
із реалізацією
бюджетних програм
та надання
рекомендацій,
необхідних
для досягнення
очікуваних результатів
Підвищення
ефективності діяльності
державних підприємств,
що належать до сфери
управління
Держгеокадастру,
удосконалення системи
внутрішнього контролю
та забезпечення
досягнення визначених
цілей шляхом надання
аудиторських
рекомендацій
за результатами
внутрішніх аудитів
Проведення моніторингу
виконання
антикорупційної
програми:
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служби України
з питань геодезії,
картографії
та кадастру
на 2021–2022 роки

Структурні
підрозділи
апарату
Держгеокадастру

антикорупційної
програми

виявлення проблемних
питань у діяльності
Держгеокадастру,
усунення
корупційних ризиків,
коригування
антикорупційної
програми для усунення
виявлених
проблемних питань,
мінімізація
корупційних ризиків

* Обсяг витрат буде уточнено за результатами впровадження створеного геопорталу з урахуванням його тестування, апробації, необхідності доопрацювання
та налагодження стабільної роботи.

В. о. Голови

Сергій ЗАВАДСЬКИЙ

