
Додаток 

до листа Держгеокадастру 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про проведені Держгеокадастром консультації з громадськістю та взаємодію з Громадською радою  

у ІІ кварталі 2021 року  

 

№ 

з/п 

Питання/проект 

акта, щодо яких 

проведено 

консультації з 

громадськістю 

Заходи, які 

проведено у рамках 

консультацій з 

громадськістю із 

зазначенням дати 

Кількість 

представників 

громадськості, 

які взяли 

участь в 

обговоренні 

Чи звертався 

орган до 

гром. ради з 

пропозицією 

розглянути 

питання/про

ект акта 

Чи 

розглядала 

гром. рада 

питання/пр

оект акта 

на своєму 

засіданні 

Чи надано 

гром. радою 

пропозиції 

(зауваження) 

щодо 

питання/про

екту акта 

 

Кількіс

ть 

проведе

них 

засідань 

гром. ра

ди 

Інші заходи 

гром. ради 

1. Проект Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Закону України 

«Про землеустрій» 

щодо уніфікації 

деяких видів 

документації із 

землеустрою» 

 

Засідання 

Громадської ради 

при Держгеокадастрі 

(07.06.2021). 

 

Електронні 

консультації 

(протягом квітня - 

травня 2021 р.) 

15 Ні Так Ні 1 

 

1. Обговорення на 

засіданні 

Громадської ради 

питання 

діяльності 

Громадської ради 

при 

Держгеокадастрі 

у зв’язку із 

набранням 

чинності Законом 

України «Про 

внесення змін до 

деяких 

законодавчих 

актів України 

щодо 

вдосконалення 

системи 

управління та 

дерегуляції у 

сфері земельних 

1. Проект постанови 

Кабінету 

Міністрів України 

«Про внесення 

змін до деяких 

постанов 

Кабінету 

Міністрів 

України» 

 

Засідання 

Громадської ради 

при Держгеокадастрі 

(07.06.2021). 

 

Електронні 

консультації 

(протягом квітня - 

травня 2021 р.) 

15 Ні Так Ні 1 

 



2 

 

 

 

відносин»           

№ 1423-IX від 

28.04.2021 

(07.06.2021). 

 

2. Обговорення на 

засіданні 

Громадської ради 

питання 

громадського 

контролю за 

використанням та 

охоронною 

земель (ст. 190 

Земельного 

кодексу України) 

в світлі останніх 

змін у 

земельному 

законодавстві 

(07.06.2021). 

 

3. Обговорення на 

засіданні 

Громадської ради 

проблемних 

питань зміни 

систем координат 

при здійсненні 

робіт із 

землеустрою 

(07.06.2021) 

 



3 

 

Оприлюднення інформації про початок консультацій з громадськістю (анонсів публічних заходів) на офіційному вебсайті 

Держгеокадастру: 

1) https://land.gov.ua/proekt-zakonu-ukrainy-pro-vnesennia-zmin-do-zakonu-ukrainy-pro-zemleustrii-shchodo-unifikatsii-deiakykh-vydiv-

dokumentatsii-iz-zemleustroiu-2/; 

2) https://land.gov.ua/proekt-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-pro-vnesennia-zmin-do-deiakykh-postanov-kabinetu-ministriv-ukrainy-5/. 

  

Оприлюднення інформації про початок консультацій з громадськістю (анонсів публічних заходів) на сторінках Держгеокадастру       

у соціальних мережах: 

1) публікацій не було. 

 

Оприлюднення звітів про результати консультацій з громадськістю:  
1) публікацій не було. 

https://land.gov.ua/proekt-zakonu-ukrainy-pro-vnesennia-zmin-do-zakonu-ukrainy-pro-zemleustrii-shchodo-unifikatsii-deiakykh-vydiv-dokumentatsii-iz-zemleustroiu-2/
https://land.gov.ua/proekt-zakonu-ukrainy-pro-vnesennia-zmin-do-zakonu-ukrainy-pro-zemleustrii-shchodo-unifikatsii-deiakykh-vydiv-dokumentatsii-iz-zemleustroiu-2/
https://land.gov.ua/proekt-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-pro-vnesennia-zmin-do-deiakykh-postanov-kabinetu-ministriv-ukrainy-5/

