
  

ЗВІТ 

про виконання плану роботи Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру  

на 2021 рік 

 

№* Зміст заходу  
Відповідальні 

виконавці 

Строк 

виконання 
Стан виконання 

Примітки  

(причини невиконання) 

1 2 3 4 5 6 

1. Топографо-геодезична і картографічна діяльність 

Законопроектна та нормативно-правова робота 

1.1 Розроблення та внесення на 

розгляд Уряду проекту 

постанови Кабінету 

Міністрів України «Про 

внесення змін до Порядку 

використання коштів, 

передбачених у державному 

бюджеті для проведення 

загальнодержавних 

топографо-геодезичних та 

картографічних робіт і робіт 

з демаркації та делімітації 

державного кордону» 

Департамент 

розвитку та 

стандартизації 

Національної 

інфраструктури 

геопросторових 

даних 

 

Департамент 

фінансового та 

бухгалтерського 

забезпечення  

 

Юридичний 

департамент 

Червень Виконано. 

Прийнято постанову Кабінету Міністрів 

України  

від 04 серпня 2021 р.  

№ 814 «Про внесення змін до Порядку 

використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для проведення 

загальнодержавних топографо-геодезичних 

та картографічних робіт і робіт з демаркації 

та делімітації державного кордону» 

 

1.2 Розроблення та внесення на 

розгляд Уряду проекту 

постанови Кабінету 

Міністрів України «Про 

внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України 

від 9 вересня 2020 р. № 812» 

Департамент 

розвитку та 

стандартизації 

Національної 

інфраструктури 

геопросторових 

даних 

 

Юридичний 

департамент 

Липень Виконано. 

Прийнято постанову Кабінету Міністрів 

України 

від 21 липня 2021 р. 

№ 754 «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 09 вересня 

2020 р. № 812» 
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1.3 Розроблення та внесення на 

розгляд Уряду проекту 

постанови Кабінету 

Міністрів України «Про 

перерозподіл деяких 

видатків державного 

бюджету, передбачених 

Державній службі України з 

питань геодезії, картографії 

та кадастру на 2021 рік, та 

внесення змін до порядків, 

затверджених постановами 

Кабінету Міністрів України 

від 3 березня 2020 р. № 169 і 

від 9 березня 2011 р. № 219» 

Департамент 

фінансового та 

бухгалтерського 

забезпечення  

 

Департамент 

розвитку та 

стандартизації 

Національної 

інфраструктури 

геопросторових 

даних 

 

Департамент 

ведення 

державного 

земельного 

кадастру 

 

Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

 

Юридичний 

департамент 

Серпень Виконано. 

Прийнято постанову Кабінету Міністрів 

України  

від 06 жовтня 2021 р.  

№ 1031 «Деякі питання спрямування коштів 

державного бюджету для проведення 

інвентаризації державних земель, створення 

і оновлення топографічних карт і планів 

масштабу 1:10 000 на території України, 

створення системи моніторингу земельних 

відносин». 

 

Прийнято постанову Кабінету Міністрів 

України від 06 жовтня 2021 р. 

№ 1048 «Про внесення змін до Порядку 

використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для проведення 

інвентаризації земель та оновлення 

картографічної основи Державного 

земельного кадастру» 

 

Профільна робота 

1.4 Інформаційне забезпечення 

діяльності Ради з 

національної 

інфраструктури 

геопросторових даних 

Департамент 

розвитку та 

стандартизації 

Національної 

інфраструктури 

геопросторових 

даних 

Протягом 

року 

Виконано. 

Прийнято постанову Кабінету Міністрів 

України від 21 липня 2021 р. № 754 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 09 вересня 2020 р.  

№ 812», якою внесено зміни до складу Ради 

з НІГД. 
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Підготовлено інформаційно-довідкові 

матеріали до другого засідання Ради з 

НІГД, яке відбулося 12 жовтня 2021 року 

1.5 Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 

Департамент 

розвитку та 

стандартизації 

Національної 

інфраструктури 

геопросторових 

даних 

Протягом 

року 

Виконано. 

Придбано 20 базових референцних станцій 

української постійно діючої (перманентної) 

мережі спостережень глобальних 

навігаційних супутникових систем та 

сервер з програмним забезпеченням для 

опрацювання ГНСС-спостережень 

 

1.6 Здійснення 

загальнодержавного 

топографічного і 

тематичного 

картографування 

Департамент 

розвитку та 

стандартизації 

Національної 

інфраструктури 

геопросторових 

даних 

Протягом 

року 

Виконано. 

Підготовлено та надіслано на розгляд 

Світового банку технічне завдання на 

створення цифрових ортофотопланів 

масштабу 1:10 000, цифрової моделі 

рельєфу і створення цифрової 

топографічної карти масштабу 1:10 000 на 

територію України. Триває узгодження 

технічного завдання із представниками 

Світового банку 

 

1.7 Топографо-геодезичне, 

картографічне та 

гідрографічне забезпечення 

робіт з демаркації та 

делімітації державного 

кордону 

Департамент 

розвитку та 

стандартизації 

Національної 

інфраструктури 

геопросторових 

даних 

Протягом 

року 

Виконано комплекс робіт, визначений 

демаркаційними комісіями.  

На українсько-білоруському державному 

кордоні 

встановлено 251 прикордонний знак; 

визначено координати та висоти 254 

прикордонних знаків; 

на українсько-молдовському державному 

кордоні 

погоджено та затверджено Спільною 

комісією підсумкові демаркаційні 

документи на північну ділянку українсько-

молдовського державного кордону 

від прикордонного знака № 0001 

до прикордонного знака № 0204 

(демаркаційна карта, протокол – опис 
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проходження державного кордону, 

протоколи прикордонних знаків, паталог 

координат та висот прикордонних знаків); 

узгоджено демаркаційні документи  

на південну ділянку українсько-

молдовського державного кордону 

від  прикордонного знака № 0571 

до прикордонного знака № 0608  

та від прикордонного знака № 0612 

до прикордонного знаку № 0694. 

Взято участь у двох засіданнях Спільної 

українсько-білоруської та двох засіданнях 

Спільної українсько-молдовської 

демаркаційних комісій (складено протоколи 

засідань). 

Взято участь у п’яти засіданнях спільної 

робочої групи Спільної українсько-

білоруської демаркаційної комісії та у 

шести засіданнях спільної робочої групи по 

підготовці підсумкових демаркаційних 

документів Спільної українсько-

молдовської демаркаційної комісії 

(складено протоколи засідань) 

2. Ведення Державного земельного кадастру 

Законопроектна та нормативно-правова робота 

2.1 Розроблення та подання до 

Кабінету Міністрів України 

проекту постанови Кабінету 

Міністрів України про 

внесення змін до Порядку 

ведення Державного 

земельного кадастру 

Департамент 

ведення 

державного 

земельного 

кадастру 

 

Юридичний 

департамент 

 

ДП «Центр ДЗК» 

Липень Виконано. 

З метою приведення деяких постанов 

Кабінету Міністрів України у відповідність 

із положеннями законів України  

від 17 червня 2020 року № 711-IX «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо планування використання 

земель», від 03 листопада 2020 року  

№ 943-IX «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

оптимізації мережі та функціонування 
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центрів надання адміністративних послуг  

та удосконалення доступу до 

адміністративних послуг, які надаються  

в електронній формі», від 02 лютого 2021 р. 

№ 1175-ІХ «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо внесення до 

Державного земельного кадастру 

відомостей про державний кордон України» 

Кабінетом Міністрів України прийнято 

постанову від 28 липня 2021 р. № 821  

«Про внесення змін до деяких актів 

Кабінету Міністрів України», відповідно до 

якої внесено зміни, зокрема, до Порядку 

ведення Державного земельного кадастру, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 жовтня 2012 р.  

№ 1051 

2.2 Розроблення та подання до 

Кабінету Міністрів України 

проекту постанови Кабінету 

Міністрів України про 

внесення змін до Порядку 

ведення Державного 

земельного кадастру 

Департамент 

ведення 

державного 

земельного 

кадастру 

 

Юридичний 

департамент 

 

ДП «Центр ДЗК» 

Серпень  Виконано.  

З метою приведення деяких постанов 

Кабінету Міністрів України у відповідність 

із положеннями Закону України  

від 28 квітня 2021 р.  

№ 1423-IX «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

удосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин» 

Кабінетом Міністрів України прийнято 

постанову від 23.12.2021 № 1417  

«Про внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України» 

 

2.3 Розроблення та подання до 

Кабінету Міністрів України 

проекту постанови Кабінету 

Міністрів України про 

затвердження Порядку 

реалізації пілотного проекту 

Департамент 

ведення 

державного 

земельного 

кадастру 

 

Липень Виконано. 

Кабінетом Міністрів України прийнято 

постанову від 29.12.2021 № 1438 «Деякі 

питання реалізації пілотного проекту щодо 

внесення до Державного земельного 

кадастру відомостей про земельні ділянки 
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щодо внесення до 

Державного земельного 

кадастру відомостей про 

земельні ділянки 

сертифікованими 

інженерами-

землевпорядниками 

Юридичний 

департамент 

 

ДП «Центр ДЗК» 

сертифікованими інженерами-

землевпорядниками» 

Профільна робота 

2.4 Внесення до Державного 

земельного кадастру 

відомостей про земельні 

ділянки, права на які 

виникли до 1 січня 2013 

року, але відомості про які 

відсутні в Державному 

земельному кадастрі 

Департамент 

ведення 

державного 

земельного 

кадастру 

 

Територіальні 

органи 

Держгеокадастру 

Грудень Виконується. 

Починаючи з 01.11.2019 станом на 

10.01.2022 до Державного земельного 

кадастру на підставі заяв 

власників/користувачів земельних ділянок 

та документації із землеустрою внесено 

відомості про 617 527 земельних ділянок 

(22,8 % від загальної кількості 

2 707 912 виявлених земельних ділянок, що 

потребують внесення) загальною площею 

1 126 918,3 га, право 

власності/користування на які виникло  

до 1 січня 2013 року та посвідчене 

відповідними правовстановлюючими 

документами 

 

2.5 Внесення до Державного 

земельного кадастру 

відомостей про межі 

адміністративно-

територіальних одиниць 

Департамент 

ведення 

державного 

земельного 

кадастру 

 

Територіальні 

органи 

Держгеокадастру 

Грудень Виконано.  

Станом на 03.01.2022 відповідно до заяв 

органів місцевого самоврядування до 

Державного земельного кадастру внесено 

відомості про 9945 населених пунктів 

(33,5 % із загальної кількості населених 

пунктів на території України 

(29 718 одиниць) 

 

2.6 Запровадження реалізації 

пілотного проекту щодо 

внесення до Державного 

земельного кадастру 

Департамент 

ведення 

державного 

Жовтень Виконано. 

ДП «Центр державного земельного 

кадастру» розроблено і впроваджено 

відповідний функціонал програмного 
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відомостей про земельні 

ділянки сертифікованими 

інженерами-

землевпорядниками  

земельного 

кадастру 

 

ДП «Центр ДЗК» 

забезпечення Державного земельного 

кадастру. 

Реалізацію пілотного проекту розпочато 

відповідно до вимог постанови Кабінету 

Міністрів України прийнятого  

від 29.12.2021 № 1438  

«Деякі питання реалізації пілотного проекту 

щодо внесення до Державного земельного 

кадастру відомостей про земельні ділянки 

сертифікованими інженерами-

землевпорядниками» 

2.7 Забезпечення: 

технічної та організаційної 

можливості відображення 

на картографічній основі 

Державного земельного 

кадастру органами 

виконавчої влади та 

органами місцевого 

самоврядування, що 

надають земельні ділянки у 

власність або у 

користування, відомостей 

про орієнтовне місце 

розташування земельної 

ділянки, що формується, та 

рішення про надання 

дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо 

відведення такої земельної 

ділянки; 

відображення на 

картографічній основі 

Державного земельного 

кадастру відомостей: 

Департамент 

ведення 

державного 

земельного 

кадастру 

 

Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

 

ДП «Центр ДЗК» 

Серпень Виконується. 

ДП «Центр державного земельного 

кадастру» розроблено та проведено тестову 

експлуатацію відповідного функціоналу 

програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру. 

На сьогодні Держгеокадастром та  

ДП «Центр державного земельного 

кадастру» вживаються заходи щодо 

впровадження відповідної технічної 

можливості програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 

На офіційному вебсайті Держгеокадастру  

у розділі «Публічна кадастрова карта» 

розміщено шар «Землі, що потребують 

консервації», у якому відображені відомості 

про межі земель та який містить дані щодо 

консервації деградованих і 

малопродуктивних земель, господарське 

використання яких є екологічно 

небезпечним та економічно неефективним, 

а також щодо техногенно забруднених 

земельних ділянок, на яких неможливо 

одержати екологічно чисту продукцію, а 

перебування людей на цих земельних 
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про місця розташування 

земельних ділянок, що 

формуються, та рішень про 

надання дозволів на 

розроблення проектів 

землеустрою щодо їх 

відведення з метою передачі 

у постійне користування 

державним установам 

природно-заповідного 

фонду, державним 

лісогосподарським та 

водогосподарським 

підприємствам, установам 

та організаціям; 

земель, визначених у 

дозволах на розроблення 

технічної документації із 

землеустрою щодо 

резервування цінних для 

заповідання територій та 

об’єктів; 

відомостей про землі, що 

потребують консервації 

ділянках є небезпечним для здоров’я. Шар 

створено адміністратором Державного 

земельного кадастру ДП «Центр 

державного земельного кадастру» згідно з 

даними територіальних органів 

Держгеокадастру. 

 

2.8 Визначення порядку 

інформаційної взаємодії між 

Державним земельним 

кадастром та центральним 

органом виконавчої влади, 

що реалізує державну 

політику у сфері 

геологічного вивчення та 

раціонального використання 

надр, який передбачатиме 

надання (у тому числі через 

Публічну кадастрову карту 

Департамент 

ведення 

державного 

земельного 

кадастру 

 

ДП «Центр ДЗК» 

Листопад Виконано. 

Відповідно до Договору  

№ 39-Г/04-4217 від 09.07.2021 

про інформаційне співробітництво між 

Державною службою України з питань 

геодезії, картографії та кадастру та 

Державною службою геології та надр 

України та Протоколу № 1 

автоматизованого обміну інформацією між 

Єдиною інформаційною системою 

користування надрами та Державним 

земельним кадастром запроваджено 
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та витяги з Державного 

земельного кадастру про 

земельні ділянки) 

відомостей про ділянки 

надр, надані у користування 

відповідно до спеціальних 

дозволів на користування 

надрами та гірничих 

відводів; 

забезпечення організаційної 

і технічної можливості 

інформаційної взаємодії 

функціональну можливість та здійснюється 

інформаційна взаємодія 

2.9 Запровадження системи 

моніторингу земельних 

відносин 

Департамент 

ведення 

державного 

земельного 

кадастру 

 

ДП «Центр ДЗК» 

Липень Виконано. 

Розроблено та забезпечено функціонування 

програмного забезпечення для моніторингу 

земельних відносин.  

З 01.07.2021 забезпечено оприлюднення 

наборів даних, отриманих у результаті 

здійснення моніторингу земельних відносин 

на офіційному вебсайті Держгеокадастру  

у розділі «Земельний моніторинг» 

 

3. Землеустрій, використання та охорона земель 

Законопроектна та нормативно-правова робота 

3.1 Розроблення та внесення на 

розгляд Уряду проекту 

Закону України «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України 

щодо удосконалення 

регулювання у сфері 

охорони земель» 

Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

 

Департамент 

ведення 

державного 

земельного 

кадастру 

 

Юридичний 

департамент 

Грудень Виконується. 

Основні положення проекту Закону 

України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

удосконалення регулювання у сфері 

охорони земель» увійшли до проекту 

Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

охорони ґрунтів та відтворення їх 

родючості» 

Розроблений 

Держгеокадастром проект 

Закону України «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів 

України щодо охорони 

ґрунтів та відтворення їх 

родючості» проходить 

погодження із 

заінтересованими ЦОВВ. 

Законопроект погоджено 

Мінцифри без зауважень, 

Міндовкілля та 
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Мінфіном – із 

зауваженнями. 

З метою належного 

опрацювання зауважень 

Мінфіну у частині 

здійснення фінансово-

економічних розрахунків 

28.12.2021 направлено 

лист до ДУ «Інститут 

охорони ґрунтів України» 

3.2 Розроблення та внесення на 

розгляд Уряду проекту 

постанови Кабінету 

Міністрів України «Про 

порядок проведення 

обов’язкового страхування 

цивільної відповідальності 

виконавців робіт із 

землеустрою та виконавців 

топографо-геодезичних 

робіт» 

Департамент 

державної 

експертизи, 

сертифікації та 

нагляду у сфері 

землеустрою 

 

Юридичний 

департамент 

Грудень 2021 

року – 

травень 2022 

року 

Виконується. 

Розроблений проект постанови отримав 

відповідні погодження Мінагрополітики, 

Мінцифри,  Мінекономіки, Державної 

регуляторної служби. Направлено до 

Мін’юсту для проведення правової 

експертизи (лист від 28.12.2021  

№ 5-28-0.232-16367/2-21) та до НАЗК  

для визначення необхідності проведення 

антикорупційної експертизи  

(лист від 28.12.2021  

№ 7-28-0.232-16366/2-21) 

 

3.3 Розроблення проекту 

постанови Кабінету 

Міністрів України «Про 

внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України 

від 5 червня 2013 р. № 398 та 

визнання такою, що 

втратила чинність, 

постанови Кабінету 

Міністрів України від 12 

липня 2006 р. № 974» 

Департамент 

державної 

експертизи, 

сертифікації та 

нагляду у сфері 

землеустрою 

 

Юридичний 

департамент 

Липень Виконано. 

Кабінетом Міністрів України 

від 17 листопада 2021 р.  

№ 1198 прийнято постанову «Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів 

України  

від 05 червня 2013 р. № 398 та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України» 

 

3.4 Розроблення проекту наказу 

Мінагрополітики «Про 

питання сертифікації 

Департамент 

державної 

експертизи, 

Жовтень Виконано. 

Міністерством аграрної політики та 

продовольства України прийнято наказ  
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інженерів-землевпорядників 

та інженерів-геодезистів», 

яким затверджується 

Порядок роботи 

Кваліфікаційної комісії, 

видачі та анулювання 

кваліфікаційного 

сертифіката інженера-

землевпорядника та 

Порядок роботи 

Кваліфікаційної комісії, 

видачі та анулювання 

кваліфікаційного 

сертифіката інженера-

геодезиста 

сертифікації та 

нагляду у сфері 

землеустрою 

 

Юридичний 

департамент 

 

 

від 27.10.2021 № 317, який зареєстровано  

в Міністерстві юстиції України 07 грудня  

2021 р. за № 1582/37204 «Про питання 

сертифікації інженерів-землевпорядників та 

інженерів-геодезистів» 

3.5 Розроблення та внесення на 

розгляд Уряду проекту 

постанови Кабінету 

Міністрів України «Про 

затвердження Порядку 

консервації земель» 

Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

 

Юридичний 

департамент 

Липень Виконано. 

Проект постанови погоджено та подано 

07 грудня 2021 року на розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

3.6 Розроблення та внесення на 

розгляд Уряду проекту 

постанови Кабінету 

Міністрів України «Про 

затвердження Порядку 

розроблення робочих 

проектів землеустрою» 

Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

 

Юридичний 

департамент 

Липень Виконано. 

Проект постанови погоджено та подано 

14 грудня 2021 року 

на розгляд Кабінету Міністрів України 

 

Профільна робота 

3.7 Проведення державної 

інвентаризації земель 

Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

 

Протягом 

року 

Виконано. 

Прийнято постанову Кабінету Міністрів 

України від 20.10.2021 р. № 1098 «Про внесення 

змін та визнання такими, що втратили чинність, 

деяких постанов Кабінету Міністрів України».  

У 2021 році проведено державну інвентаризацію 
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Територіальні 

органи/структурні 

підрозділи 

Держгеокадастру 

земель загальною площею 505,5 тис. га (із них 

6,2 тис га є результатом виконання робіт по 

пролонгованому договору за 2020 рік),  

відомості про які внесено до Державного 

земельного кадастру, відповідно до 

затверджених технічних документацій із 

землеустрою щодо інвентаризації земель 

3.8 Створення Державного 

фонду документації із 

землеустрою в 

електронному (цифровому) 

вигляді 

Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

 

Територіальні 

органи/структурні 

підрозділи 

Держгеокадастру 

Протягом 

року 

У 2021 році не виділено коштів для 

фінансування заходу з державного бюджету  

У 2021 та 2022 роках 

Держгеокадастром було 

подано пропозиції до 

законопроектів про 

Державний бюджет 

України на 2021 та 

2022 роки відповідно 

щодо необхідності 

фінансування заходу 

«Перетворення матеріалів 

Державного фонду 

документації із 

землеустрою та оцінки 

земель в електронний 

(цифровий) вигляд» у 

кількості 1 млн 

примірників документації 

на суму 19,94 млн гривень 

(щороку) за бюджетною 

програмою КПКВК 

2803020 «Проведення 

земельної реформи», які 

не було враховано 

3.9 Проведення інвентаризації 

документації із 

землеустрою, відповідно до 

якої здійснювалися 

формування земельних 

ділянок, складання 

Департамент 

землеустрою, 

використання та 

охорони земель 

 

Протягом 

року 

Виконано частково.  

Проведено інвентаризацію документації із 

землеустрою та складено відповідні 

реєстри. 

У 2021 році не виділено кошти з 

державного бюджету для фінансування 

Проведено інвентаризацію 

документації із 

землеустрою, за 

результатами якої 

встановлено, що відомості 

про 1773,0 тис. 
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правовстановлюючих 

документів, архівних 

примірників 

правовстановлюючих 

документів на земельні 

ділянки та складання 

реєстрів земельних ділянок, 

речові права на які 

(документи, що посвідчують 

права на них) зареєстровано 

до 01.01.2013 та які не 

припинено на час 

проведення інвентаризації. 

Проведення робіт із 

землеустрою, необхідних 

для внесення до Державного 

земельного кадастру 

відомостей про такі 

земельні ділянки, у разі 

відсутності документації із 

землеустрою або якщо така 

документація  не містить 

відомостей про координати 

поворотних точок меж 

земельних ділянок 

Територіальні 

органи/структурні 

підрозділи 

Держгеокадастру 

заходу щодо проведення робіт із 

землеустрою 

правовстановлюючих 

документів відсутні в 

Державному земельному 

кадастрі. 

 Із цієї кількості 

правовстановлюючих 

документів на 1745,8 тис. 

потрібно розробити 

технічну документацію із 

землеустрою щодо 

встановлення 

(відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для 

внесення відомостей про 

кожну земельну ділянку 

до Державного земельного 

кадастру. 

У 2021 році на 

фінансування заходу 

кошти з державного 

бюджету не виділено  

4. Здійснення заходів державного нагляду (контролю) за: 

топографо-геодезичною і картографічною діяльністю 

4.1 Здійснення заходів щодо 

приведення  топографічних 

планів населених пунктів 

масштабів 1:5000, 1:2000 у 

відповідність із сучасним 

станом місцевості 

Департамент 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

Протягом 

року 

Виконано. 

У 2021 році суб’єктами топографо-

геодезичної і картографічної діяльності 

створено/оновлено топографічні плани 

населених пунктів: масштабу 1:2000 – 1103 

шт.; масштабу 1:5000 – 77 шт., на стадії 

виконання: масштабу 1: 000 – 321 шт., 

масштабу 1:5000 – 54 штуки 
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4.2 Організація здійснення 

державного нагляду 

(контролю) за топографо-

геодезичною і 

картографічною діяльністю 

Департамент 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

Протягом 

року 

Заходи не здійснено. 

З метою організації здійснення державного 

нагляду (контролю) у сферах господарської 

діяльності наказом Держгеокадастру 

від 19.11.2021 № 543 затверджено Річний 

план здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) Державною службою 

України з питань геодезії, картографії та 

кадастру на 2022 рік (було заплановано 520 

планових заходів) 

Заходи не проведено у 

зв’язку із забороною на 

час дії карантину. 

Відповідну інформацію у 

повному обсязі занесено 

до Інтегрованої 

автоматизованої системи 

державного нагляду 

(контролю) 

(https://inspections.gov.ua) 

4.3 Здійснення заходів щодо 

формування та ведення 

Держкартгеофонду 

Департамент 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

Протягом 

року 

Виконано. 

У 2021 році суб’єктами топографо-

геодезичної і картографічної діяльності до 

Державного картографо-геодезичного 

фонду України передано: 

технічних звітів про виконані роботи у 

місцевій системі координат – 3, 

каталогів координат і висот – 27, 

цифрових топографічних планів масштабів 

1:100 000, 1:10 000, 1:5000, 1:2000 – 1373 

номенклатурних аркуші; 

топографічних планів масштабів 1:100 000, 

1:10 000, 1:2000 на паперових носіях – 

466 номенклатурних аркушів; 

технічних звітів на виконані роботи зі 

створення топографічних планів – 39; 

карток обстеження пунктів Державної 

геодезичної мережі – 101 

 

дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності 

4.4 Організація та здійснення 

державного нагляду 

(контролю) за дотриманням 

земельного законодавства, 

використанням та охороною 

земель усіх категорій і форм 

власності 

Департамент 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

Протягом 

року 

Виконано. 

Територіальними органами 

Держгеокадастру протягом 2021 року 

здійснено 21 776 заходів державного 

нагляду (контролю) за дотриманням 

земельного законодавства, використанням 

та охороною земель усіх категорій і форм 
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власності, під час яких виявлено 

15 324 порушення земельного 

законодавства, на земельних ділянках 

площею понад 303 тис. гектарів. 

До органів місцевого самоврядування та 

виконавчої влади внесено 1435 клопотань з 

питань приведення рішень (розпоряджень) у 

відповідність до вимог чинного 

законодавства. 

На усунення порушень видано 

7800 приписів. 

Складено 6422 протоколи про 

адміністративні правопорушення. 

Винесено 6041 постанову про накладення 

адміністративних стягнень на суму 

1 820 357 гривень. 

За цей період нараховано шкоду, заподіяну 

внаслідок порушень земельного 

законодавства, на суму понад 202 млн. 

гривень (з них відшкодовано у 

добровільному порядку – на суму  42 млн. 

гривень). 

До органів прокуратури, органів досудового 

розслідування направлено відповідно 

2798 матеріалів 

4.5 Організація та здійснення 

контролю за порядком 

визначення та 

відшкодування втрат 

сільськогосподарського та 

лісогосподарського 

виробництва 

Департамент 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

Протягом 

року 

Виконано. 

Територіальними органами 

Держгеокадастру здійснюється контроль за 

порядком визначення та відшкодування 

втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва. Протягом 

2021 року нараховано розмір втрат 

сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва понад 

179 млн грн (з них відшкодовано у 

добровільному порядку на суму понад 
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172 млн гривень з урахуванням розрахунків 

у 2020 році). 

На усунення порушень земельного 

законодавства щодо відшкодування втрат 

сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва видано  

24 приписи. 

До органів місцевого самоврядування та 

виконавчої влади внесено 3 клопотання з 

питань приведення рішень (розпоряджень) 

у відповідність до вимог чинного 

законодавства 

4.6 Організація та здійснення 

контролю за земельними 

ділянками, які підлягають 

рекультивації, та організація 

видачі спеціальних дозволів 

на зняття та перенесення 

ґрунтового покриву 

(родючого шару ґрунту) 

Департамент 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

Протягом 

року 

Виконано частково у зв’язку зі зміною 

вимог законодавства. 

У період з 01.01.2021 по 27.05.2021 

територіальними органами 

Держгеокадастру розглянуто 464 заяви 

щодо надання дозволу на зняття та 

перенесення ґрунтового покриву земельної 

ділянки, за результатами розгляду яких 

видано 265 дозволів на зняття та 

перенесення ґрунтового покриву (родючого 

шару ґрунту) і надано 199 відмов 

Законом 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» з 27.05.2021 

виключено дозвіл на 

зняття та перенесення 

ґрунтового покриву 

(родючого шару ґрунту) 

земельних ділянок (пункт 

41) з Переліку документів 

дозвільного характеру у 

сфері господарської 

діяльності, затвердженого 

Законом України «Про 

Перелік документів 

дозвільного характеру у 

сфері господарської 

діяльності» 
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4.7 Організація 

здійснення  державного 

нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності 

Департамент 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

Протягом 

року 

Виконано частково. 

Територіальними органами 

Держгеокадастру протягом 2021 року 

здійснено 482 заходи державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської 

діяльності, під час яких виявлено 

310 порушень земельного законодавства. 

На усунення порушень видано 403 приписи. 

Складено 532 протоколи про 

адміністративні правопорушення. 

Винесено 315 постанов про накладення 

адміністративних стягнень  

на суму 144 534 гривні. 

За цей період нараховано шкоду, заподіяну 

внаслідок порушень земельного 

законодавства, на суму понад 

4,5 млн гривень (із них відшкодовано у 

добровільному порядку понад 2,6 млн 

гривень). 

До органів прокуратури, органів досудового 

розслідування направлено відповідно 

12 матеріалів. 

За цей період нараховано шкоду, заподіяну 

внаслідок порушень земельного 

законодавства, на суму понад 

4,5 млн гривень (з них відшкодовано у 

добровільному порядку понад 2,6 млн 

гривень). 

До органів прокуратури, органів досудового 

розслідування направлено відповідно 

12 матеріалів. 

Заходи не проведено у 

зв’язку із забороною на 

час дії карантину. 

Відповідна інформація у 

повному обсязі занесена 

до Інтегрованої 

автоматизованої системи 

державного нагляду 

(контролю) 

(https://inspections.gov.ua) 

4.8 Проведення планових 

заходів нагляду (контролю) 

у сфері землеустрою 

Департамент 

державної 

експертизи, 

сертифікації та 

Протягом 

року 

Виконано. 

У 2021 році проведено 31 плановий  

та 1 позаплановий захід державного 

нагляду (контролю) у сфері землеустрою  
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нагляду у сфері 

землеустрою 

4.9 Сприяння запровадженню 

та організації громадського 

контролю за використанням 

та охороною земель 

Департамент 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

Протягом 

року 

Виконано. 

Відповідно до Закону 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»  

набирає чинності 26.05.2022 стаття 190 

Земельного кодексу України про 

громадський контроль за використанням та 

охороною земель 

 

Законопроектна та нормативно-правова робота 

4.10 Підготовка та подання в 

установленому порядку на 

розгляд Уряду проекту акта 

Кабінету Міністрів України 

про затвердження Методики 

визначення розміру шкоди, 

заподіяної внаслідок 

самовільного зайняття 

земельних ділянок, 

використання земельних 

ділянок не за цільовим 

призначенням, псування 

земель, порушення режиму, 

нормативів і правил їх 

використання 

Департамент 

контролю за 

використанням та 

охороною земель 

 

Юридичний 

департамент 

Липень Виконано. 

Проект постанови Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 25 липня 

2007 року № 963» листом Мінагрополітики 

від 16.12.2021 № 21-1210-02/13336 внесено 

на розгляд Уряду 

 

5. Ринок та оцінка земель 

Законопроектна та нормативно-правова робота 

5.1 Розроблення та внесення на 

розгляд Уряду проекту 

Закону України «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України 

Управління ринку 

та оцінки земель 

 

Юридичний 

департамент 

Вересень Виконується. 

Держгеокадастром розроблено проект 

Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України (щодо 

спрощення засад проведення оцінки 

земель)». 

Розробку нормативно-

правового акта внесено до 

плану роботи 

Держгеокадастру на 

2022 рік 
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(щодо спрощення засад 

проведення оцінки земель)» 

Проект акта погоджено без зауважень: 

 ДРС (лист від 25.05.2020 № 306), Мінфін 

(лист від 06.07.2020 № 06030-09-5/20140);  

із зауваженнями :  

Мінцифри (лист від 05.06.2020  

№ 1/04-2-2463), Мінекономіки (лист від 

10.01.2022 № 2441-06/661-03). 

Мін’юст надав висновок про погодження 

проекту із суттєвими зауваженнями (лист 

від 21.08.2020 № 37660/16175-26-20/8.2.1) 

5.2 Розроблення та внесення на 

розгляд Уряду проекту 

Закону України «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України 

з питань консолідації 

земель» 

Управління ринку 

та оцінки земель 

 

Юридичний 

департамент 

Березень  Виконано. 

Проект Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України з 

питань консолідації земель» схвалено 

Кабінетом Міністрів України та подано на 

розгляд Верховної Ради України  

(реєстр. № 5438 від 28.04.2021). 

Метою законопроекту є врегулювання 

відносин, пов’язаних із здійсненням 

консолідації земель, зокрема 

сільськогосподарського призначення, 

визначення організаційно-правових засад 

консолідації таких земель, підстав, способів 

та порядку проведення консолідації земель 

 

5.3 Розроблення нормативно-

правового акта Кабінету 

Міністрів України про 

порядок функціонування 

системи електронних 

земельних торгів 

Управління ринку 

та оцінки земель 

 

Юридичний 

департамент 

У строк, 

визначений 

Законом після 

відповідного 

законодавчого 

врегулювання 

питання про 

проведення 

електронних 

земельних 

торгів 

Виконано. 

Кабінетом Міністрів України прийнято 

постанову 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)». Зазначеною постановою 

визначено порядок функціонування та 

адміністрування електронної торгової 

системи, адміністратором якої визначено 
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державне підприємство 

«Прозорро.Продажі» 

5.4 Розроблення проекту 

постанови Кабінету 

Міністрів України «Про 

забезпечення проведення 

моніторингу земельних 

відносин» 

Управління ринку 

та оцінки земель 

 

Департамент 

ведення 

державного 

земельного 

кадастру 

 

ДП «Центр ДЗК» 

 

Юридичний 

департамент 

Липень Виконується. 

Проект постанови погоджено 

заінтересованими органами в 

установленому порядку. За результатами 

проведення правової експертизи проекту 

постанови Міністерством юстиції України 

надано висновок щодо його невідповідності 

вимогам нормопроектувальної техніки 

(проект постанови потребує додаткового 

опрацювання з метою врахування 

зауважень Мін’юсту). 

Законопроектом пропонується врегулювати 

порядок проведення моніторингу земельних 

відносин, у тому числі проведення 

моніторингу ринку земель 

Розробку нормативно-

правового акта внесено до 

плану роботи 

Держгеокадастру на 

2022 рік 

5.5 Подання Кабінетові 

Міністрів України проекту 

постанови Кабінету 

Міністрів України «Про 

затвердження Методики 

нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок» 

Управління ринку 

та оцінки земель 

 

Юридичний 

департамент 

Серпень Виконано. 

Прийнято постанову Кабінету Міністрів 

України від 03 листопада 2021 року  

№ 1147 «Про затвердження Методики 

нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок». 

Оновлена Методика уніфікує та спрощує 

методологію нормативної грошової оцінки 

земель в Україні, забезпечує швидке 

проведення  нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок усіх категорій та форм 

власності в межах території громад 

незалежно від їх розташування, а також 

створює передумови для повномасштабної 

реалізації органами місцевого 

самоврядування повноважень із 

затвердження технічної документації із 

нормативної грошової оцінки земель в 

межах території відповідних громад 
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Профільна робота 

5.6 Організація проведення 

робіт з нормативної 

грошової оцінки земель 

Управління ринку 

та оцінки земель 

 

Головні 

управління 

Держгеокадастру 

в областях 

Протягом 

року 

Виконано. 

Станом на 01.12.2021 оновлено нормативну 

грошову оцінку 1120 населених пунктів  

(за даними Довідника показників 

нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів). До Державного 

земельного кадастру внесено відомості про 

оцінку 1471 населеного пункту 

 

5.7 Організація внесення 

відомостей про нормативну 

грошову оцінку земель до 

Державного земельного 

кадастру 

Управління ринку 

та оцінки земель 

 

Головні 

управління 

Держгеокадастру 

в областях 

Протягом 

року 

Виконано. 

До Державного земельного кадастру 

внесено відомості про оцінку 

1471 населеного пункту 

 

5.8 Організація професійної 

підготовки оцінювачів з 

експертної грошової оцінки 

земельних ділянок 

Управління ринку 

та оцінки земель 

Протягом 

року 

Виконано. 

Організовано підвищення кваліфікації 

221 оцінювача з експертної грошової оцінки 

земельних ділянок. 

До Державного реєстру оцінювачів з 

експертної грошової оцінки земельних 

ділянок внесено 52 оцінювача, які склали 

кваліфікаційний іспит у 2021 році 

 

5.9 Створення та забезпечення 

функціонування системи 

електронних земельних 

торгів 

Управління ринку 

та оцінки земель 

У строк, 

визначений 

Законом після 

відповідного 

законодавчого 

врегулювання 

питання про 

проведення 

електронних 

земельних 

торгів 

Виконано. 

Кабінетом Міністрів України прийнято 

постанову 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)». 

Зазначеною постановою визначено порядок 

функціонування та адміністрування 

електронної торгової системи, 
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адміністратором якої визначено державне 

підприємство «Прозорро.Продажі». 

Станом на сьогодні електронна торгова 

система функціонує 

5.10 Забезпечення проведення 

публічного моніторингу 

земельних відносин на 

підставі адміністративних 

даних центральних органів 

виконавчої влади з метою 

систематизації та 

узагальнення інформації про 

володіння, користування і 

розпорядження земельними 

ділянками та про доходи, 

пов’язані із 

землекористуванням 

Управління ринку 

та оцінки земель 

 

Департамент 

ведення 

державного 

земельного 

кадастру 

 

ДП «Центр ДЗК» 

Щокварталу 

до 10 числа 

місяця, що 

настає за 

звітним 

періодом 

Виконується постійно. 

З 1 липня 2021 року на офіційному вебсайті 

Держгеокадастру 

у розділі «Земельний моніторинг» 

публікується інформація про кількість 

відчужених земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, їх 

площу та середню ціну за 1 га таких 

земельних ділянок, а також інформація про 

здійснені транзакції по земельним ділянкам 

сільськогосподарського призначення. 

 

6. Євроінтеграція та міжнародна співпраця 

6.1 Двостороннє 

співробітництво у сфері 

геодезії, картографії, 

кадастру, земельних 

відносин, національної 

інфраструктури 

геопросторових даних 

Управління з 

питань 

євроінтеграції та 

міжнародного 

співробітництва 

Протягом 

року 

Виконано. 

Підписано Меморандум про 

взаєморозуміння у сфері землеустрою між 

Держгеокадастром та Міністерством зміни 

клімату та довкілля Об’єднаних Арабських 

Еміратів.  

Продовжено двостороннє співробітництво 

з Картографічною службою Королівства 

Норвегії (Kartverket) в межах реалізації 

проекту міжнародної технічної допомоги 

«Карти для сприяння належному 

управлінню землями в Україні». 

Організовано та проведено заходи за 

участю фахівців Нідерландського агентства 

з питань кадастру, земельного реєстру та 

картографії (KADASTER) щодо обміну 

експертним досвідом з питань створення та 

розвитку НІГД та впровадження Рамкової 
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програми інтегрованої геопросторової 

інформації (IGIF) в межах реалізації 

Меморандуму про взаєморозуміння з 

питань інституційного та партнерського 

співробітництва в сфері національної 

інфраструктури геопросторових даних. 

Проведено онлайн зустріч  з міжнародними 

партнерами з розвитку, на якій 

представлено досягнення Держгеокадастру 

в сфері створення НІГД в Україні. 

Забезпечено координацію співробітництва 

з Головним офісом геодезії і картографії 

Республіки Польща в межах Робочої групи 

з геопросторової інформації. 

Ініційовано двостороннє співробітництво з 

Державною земельною службою Латвії, 

зокрема проведено онлайн зустріч із 

експертами Державної земельної служби 

Латвії щодо налагодження співробітництва 

у сфері земельних відносин та 

започаткування обміну досвідом та 

знаннями між профільними організаціями. 

Продовжено роботу щодо погодження 

проекту Меморандуму про 

взаєморозуміння між Держгеокадастром та 

Міністерством економіки 

Азербайджанської республіки. 

Ініційовано двостороннє співробітництво з 

Управлінням геодезії, картографії та 

кадастру Словацької республіки, зокрема 

передано на розгляд та погодження 

словацькій стороні проект Меморандуму 

про взаєморозуміння між 

Держгеокадастром і Управлінням геодезії, 

картографії та кадастру Словацької 
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республіки з питань співробітництва у 

сфері геодезії, картографії та кадастру. 

У рамках Німецько-українського 

агрополітичного діалогу налагоджено 

співробітництво з експертами Товариства  

з управління та реалізації земель (BVVG), 

зокрема організовано онлайн зустріч, на 

якій представлено напрацювання 

Держгеокадастру та обговорено можливість 

співробітництва з BVVG; організовано та 

проведено семінар за участі експертів 

BVVG та працівників Управління ринку та 

оцінки земель стосовно обміну досвідом з 

питань оцінки земель; проведено семінар  

з питань земельної статистики. 

За підтримки Агентства США з 

міжнародного співробітництва (USAID) 

створено 10 інформативних роликів для 

громадян, які опубліковані на офіційному 

сайті Держгеокадастру та на YouTube. 

Спільно з представниками Французького 

агентства з управління сільськими землями 

(SAFER) для працівників Управління 

ринку та оцінки земель було проведено 

семінари з питань земельних відносин та 

обігу земель сільськогосподарського 

призначення. 

Організовано та проведено за підтримки 

Картографічної служби Королівства 

Норвегія (Kartverket) Міжнародну 

конференцію «Геопросторова інформація 

для цифрової трансформації, сучасні 

ініціативи та майбутні можливості» 

6.2 Участь у діяльності 

міжнародних організацій 

Управління з 

питань 

євроінтеграції та 

Протягом 

року 

Виконано. 

Забезпечено участь у засіданнях Комітету 

експертів ООН з управління глобальною 
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міжнародного 

співробітництва 

геопросторовою інформацією (UN-GGIM), 

Асоціації національних картографо-

геодезичних та кадастрових служб 

європейських країн (EuroGeographics), 

Міжнародної картографічної організації 

(ІСА), Постійного комітету з питань 

кадастру в Європейському Союзі (PCC), 

Продовольчої та сільськогосподарської 

організації ООН (ФАО), а також  

в засіданнях Робочої групи з управління 

земельними ресурсами (WРLA) 

Європейської економічної комісії ООН, 

Групи експертів ООН з географічних назв 

(UNGEGN). 

Забезпечено участь представника 

Держгеокадастру в ролі представника 

України та Східної Європи у вебінарах та 

панельній дискусії Генеральної Асамблеї 

2021 Асоціації національних 

картографічних та кадастрових служб 

європейських країн (EuroGeographics). 

Забезпечено участь представників 

Держгеокадастру у Другій сесії Групи 

експертів ООН з географічних назв 

(UNGEGN). 

Забезпечено представлення досягнень 

Держгеокадастру на конференції та 

Пленарному засіданні Постійного комітету 

з питань кадастру в Європейському Союзі 

(PCC). 

Забезпечено підготовку матеріалів до 

одинадцятої сесії Комітету експертів ООН з 

управління глобальною геопросторовою 

інформацією (UN-GGIM). 

Забезпечено участь представників 

Держгеокадастру на Дванадцятій сесії 
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Робочої групи з управління земельними 

ресурсами (WРLA) Європейської 

економічної комісії ООН. Забезпечено 

участь керівництва Держгеокадастру  

у навчальній програмі на тему 

«Інфраструктура геопросторових знань і 

трансформація національних 

геопросторових агентств» та Всесвітньому 

геопросторовому форумі у м. Амстердам, 

організованому міжнародною неурядовою 

організацією Geospatial World у співпраці з 

ООН та іншими міжнародними партнерами, 

зокрема, з Нідерландським агентством з 

питань кадастру, картографії та реєстрації 

земель 

6.3 Підготовка передумов до 

започаткування нових 

проектів міжнародної 

технічної допомоги 

Управління з 

питань 

євроінтеграції та 

міжнародного 

співробітництва 

Протягом 

року 

Виконано. 

Розроблено проектні пропозиції та 

концептуальні записки щодо пріоритетних 

напрямів залучення МТД, проведено 

презентації та зустрічі з міжнародними 

організаціями. 

Організовано та проведено робочі зустрічі  

із представниками Японського агентства 

міжнародного співробітництва (JICA) щодо 

започаткування спільного проекту 

міжнародної технічної допомоги «Розвиток 

потенціалу використання Національної 

інфраструктури геопросторових даних». 

Японським Урядом схвалено проектну 

пропозицію Держгеокадастру. Підписано 

Протокол перемовин щодо Проекту з 

розвитку потенціалу використання НІГД в 

Україні між Держгеокадастром, 

ДП «Науково-дослідний інститут геодезії і 

картографії» та Японським агентством 

міжнародного співробітництва (JICA). 

 



27 
 

Метою протоколу є погодження 

українського та японського детального 

плану реалізації проекту в 2022–2025 роках 

7. Здійснення організаційних заходів щодо діяльності Держгеокадастру 

7.1 Проведення нарад, круглих 

столів, робочих зустрічей, 

селекторів і участь у них 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 і форм 

власності, родючості ґрунтів 

Департамент 

організаційно-

аналітичної та 

протокольної 

роботи  

 

Структурні 

підрозділи 

Держгеокадастру 

Протягом 

року 

Загалом у 2021 році Держгеокадастром 

забезпечено участь та проведено 63 наради, 

круглі столи та робочі зустрічі 

 

7.2 Підготовка статей, прес-

релізів та коментарів 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 

Департамент 

організаційно-

аналітичної та 

протокольної 

роботи 

 

Структурні 

підрозділи 

Держгеокадастру 

Протягом 

року 

У 2021 році підготовлено 313 прес-релізів   
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законодавства, 

використання та охорони 

земель усіх категорій і форм 

власності, родючості ґрунтів 

7.3 Забезпечення діяльності 

Громадської ради при 

Держгеокадастрі 

Департамент 

організаційно-

аналітичної та 

протокольної 

роботи 

 

Структурні 

підрозділи 

Держгеокадастру 

Протягом 

року 

Виконано. 

Забезпечено діяльність Громадської ради 

при Держгеокадастрі. 

Проведено 4 засідання Громадської ради 

при Держгеокадастрі 

 

7.4 Проведення засідань колегії 

Держгеокадастру та його 

територіальних органів 

Департамент 

організаційно-

аналітичної та 

протокольної 

роботи 

 

Територіальні 

органи 

Держгеокадастру 

Протягом 

року 

Виконано. 

За підсумками діяльності 2021 року 

Держгеокадастром 23.12.2021 проведено 

засідання колегії. 

Видано наказ Держгеокадастру  

від 23.12.2021 № 610 «Про введення в дію 

рішень колегії Держгеокадастру  

від 23.12.2021» 

 

7.5 Розгляд звернень громадян 

та запитів на публічну 

інформацію  

 

Управління по 

роботі із 

зверненнями 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації  

Протягом 

року  

 

Виконано. 

Забезпечено кваліфікований та 

неупереджений розгляд 13 427 звернень 

громадян та 1546 запитів на публічну 

інформацію, що надійшли до 

Держгеокадастру  

 

7.6 Організація та проведення 

особистого прийому 

громадян керівництвом 

Держгеокадастру,  

керівниками (працівниками) 

структурних підрозділів 

Держгеокадастру  

Управління по 

роботі із 

зверненнями 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації  

Протягом 

року  

 

Введено обмежувальні заходи стосовно 

проведення особистого прийому громадян 

керівництвом Держгеокадастру у зв’язку з 

погіршенням епідемічної ситуації в Україні 

щодо коронавірусної хвороби COVID-19 в 

апараті Держгеокадастру  

Відповідно до Закону 

України «Про 

забезпечення санітарного 

та епідемічного 

благополуччя населення», 

постанови Кабінету 

Міністрів України  
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керівниками (працівниками) структурних 

підрозділів Держгеокадастру 

 

від 11 березня 2020 року 

№ 211 «Про запобігання 

поширенню на території 

України короновірусу 

COVID-2019» та наказу 

Держгеокадастру  

від 16.03.2020 № 85  

«Про додаткові заходи 

запобіганню та 

поширенню короновірусу 

(COVID-2019)» в апараті 

Держгеокадастру введено 

обмежувальні заходи до 

покращення епідемічної 

ситуації в Україні 

7.7 Забезпечення Порядку 

взаємодії Офісу Президента 

України, 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 

затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України  

від 27 листопада 2019 р.  

№ 976 

Управління по 

роботі із 

зверненнями 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

Протягом 

року 

Виконано. 

Забезпечено кваліфікований і своєчасний 

розгляд 557 звернень структурними 

підрозділами Держгеокадастру, що 

надходили через Єдину систему 

опрацювання звернень  

 



30 
 

7.8 Забезпечення надання усних 

кваліфікованих 

консультацій  

Управління по 

роботі із 

зверненнями 

громадян та 

доступу до 

публічної 

інформації 

Протягом 

року 

Виконано. 

Забезпечено кваліфікований та 

неупереджений розгляд 26 767 звернень 

громадян, що надходили на гарячу лінію 

Держгеокадастру 

 

7.9 Забезпечення 

представництва інтересів 

держави в судах з питань 

використання та охорони 

земель 

Юридичний 

департамент 

Протягом 

року 

Виконано. 

Держгеокадастром забезпечено 

представництво інтересів держави в судах. 

Станом на 31.12.2021 Держгеокадастр 

залучено до участі у розгляді 173 судових 

справ, із них 2 судові спори з питань 

здійснення державного контролю за 

використанням та охороною земель 

 

Кадрова політика Держгеокадастру та його територіальних органів, що утворені як структурні підрозділи апарату Держгеокадастру 

7.10 Добір висококваліфікованих 

фахівців, укомплектування 

апарату Держгеокадастру та 

його територіальних 

органів, державних 

підприємств, що належать 

до сфери управління 

Держгеокадастру 

Департамент 

управління 

персоналом 

Протягом 

року 

Виконано. 

У період із січня по березень 2021 року  

в апараті Держгеокадастру проведено  

8 доборів на зайняття 23 вакантних посад 

державної служби категорій «Б» та «В» 

апарату Держгеокадастру на період дії 

карантину. 

За результатами проведених доборів 

призначено 17 державних службовців,  

із них: 8 – на посади категорії «Б», 9 – на 

посади категорії «В». 

З метою комплексного перезавантаження, 

кадрового оновлення апарату 

Держгеокадастру, відповідно до Порядку 

проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України  
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від 25 березня 2016 р. № 246 (зі змінами),  

у період з березня по грудень 2021 року 

було проведено 12 конкурсів на зайняття 

130 вакантних посад державної служби 

категорій «Б» та «В» апарату 

Держгеокадастру та призначено 

117 переможців. 

У період із січня по грудень 2021 року 

оголошено та проведено 7 конкурсів на 

зайняття 72 вакантних посад начальників 

головних управлінь Держгеокадастру в 

областях і м. Києві категорії «Б», їх перших 

заступників та заступників. 

За результатами вищевказаних конкурсів 

призначено 27 керівників головних 

управлінь Держгеокадастру в областях і  

м. Києві: 15 начальників головних 

управлінь, 4 перших заступники 

начальників та 8 заступників начальників. 

Під час проведення конкурсів та доборів на 

зайняття посад державної служби було 

неухильно дотримано принципів, зокрема, 

прозорості, законності, забезпечення 

рівного доступу та ефективного і 

справедливого процесу відбору. 

Протягом 2021 року Держгеокадастром 

було укладено 2 контракти з керівниками 

державних підприємств, що належать до 

сфери управління Держгеокадастру, а саме: 

з генеральним директором ДП «Центр 

державного земельного кадастру» та 

директором ДП «Харківський науково-

дослідний та проектний інститут 

землеустрою» 

7.11 Підвищення кваліфікації 

державних службовців 

Департамент 

управління 

Протягом 

року 

Виконано. 

Потягом 2021 року підвищили кваліфікацію 
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апарату Держгеокадастру та 

його територіальних органів 

персоналом 

Керівники 

державних 

підприємств 

 6158 державних службовців апарату 

Держгеокадастру та його територіальних 

органів за загальними професійними та 

короткостроковими програмами, з них: 

413 державних службовців на онлайн-

платформах вищих навчальних закладів 

України (у НУБіП – 39 державних 

службовців апарату Держгеокадастру та 

175 державних службовців його 

територіальних органів; в інших вищих 

навчальних закладах – 199 державних 

службовців територіальних органів 

Держгеокадастру); 

5745 державних службовців на онлайн-

платформах інших провайдерів освітніх 

послуг (71 державний службовець апарату 

Держгеокадастру та 5674 державні 

службовці його територіальних органів). 

Українською школою урядування на базі 

Держгеокадастру проведено вступний тест 

для 32 державних службовців апарату 

Держгеокадастру щодо визначення рівня 

володіння іноземною мовою (не нижче 

рівня А2). Відібрано 17 державних 

службовців апарату Держгеокадастру, які 

розпочали навчання за загальною 

дворічною сертифікованою програмою 

підвищення кваліфікації «Іноземна мова в 

публічному адмініструванні» 

7.12 Проведення оцінювання 

результатів службової 

діяльності державних 

службовців, які займають 

посади державної служби 

категорій «Б» і «В», 

працівників апарату та 

Департамент 

управління 

персоналом 

Грудень Виконано. 

Відповідно до наказу Держгеокадастру  

від 02.12.2021 № 321-ок «Про затвердження 

висновку щодо оцінювання результатів 

службової діяльності державних 

службовців категорій «Б» і «В» апарату 

Держгеокадастру» висновок щодо 
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керівництва територіальних 

органів 

оцінювання результатів службової 

діяльності затверджено 109 державним 

службовцям апарату Держгеокадастру 

(оцінюванню підлягали 117 державних 

службовців). 

Відповідно до наказу Держгеокадастру 

від 16.12.2021 № 260-то «Про затвердження 

висновку щодо оцінювання результатів 

службової діяльності керівництва головних 

управлінь Держгеокадастру в областях і 

м. Києві у 2021 році» висновок щодо 

оцінювання результатів службової 

діяльності керівництва головних управлінь 

Держгеокадастру в областях і м. Києві 

затверджено 23 керівникам головних 

управлінь Держгеокадастру в областях 

Внутрішній аудит у системі Держгеокадастру 

7.13 Здійснення внутрішніх 

аудитів щодо ефективності 

діяльності 

КДП «Київгеоінформатика», 

ДП «Дніпровський науково-

дослідний та проектний 

інститут землеустрою», 

ДП «Запорізький науково-

дослідний та проектний 

інститут землеустрою», що 

належать до сфери 

управління 

Держгеокадастру, зокрема в 

частині управління 

об’єктами державної 

власності 

Управління 

внутрішнього 

аудиту 

Протягом 

року 

 

Виконано. 

Відповідно до наказу Держгеокадастру  

від 30.06.2021 № 323 здійснено плановий 

внутрішній аудит щодо оцінки 

ефективності діяльності 

КДП «Київгеоінформатика» за період з 

01.01.2020 по завершений звітний період 

2021 року (складено аудиторський звіт 

від 15.09.2021 № 24-06-5). 

Відповідно до наказу Держгеокадастру 

від 12.07.2021 № 344 здійснено плановий 

внутрішній аудит щодо оцінки 

ефективності діяльності ДП «Дніпровський 

науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою» за період з 01.01.2020 по 

завершений звітний період 2021 року 

(аудиторський звіт від 07.09.2021  

№ 24-06-3).  
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Відповідно до наказу Держгеокадастру  

від 12.07.2021 № 343 здійснено плановий 

внутрішній аудит щодо оцінки 

ефективності діяльності ДП «Запорізький 

науково-дослідний та проектний інститут 

землеустрою» за період з 01.01.2020 по 

завершений звітний період 2021 року 

(складено аудиторський звіт від 07.09.2021 

 № 24-06-4) 

7.14 Здійснення внутрішнього 

аудиту діяльності 

Держгеокадастру, а також 

державних підприємств, що 

належать до сфери 

управління 

Держгеокадастру щодо 

ведення та адміністрування 

Державного земельного 

кадастру, забезпечення 

інформаційної взаємодії 

державного земельного 

кадастру з іншими 

інформаційними системами 

в установленому порядку 

Управління 

 внутрішнього 

аудиту 

Протягом 

року 

Виконано. 

Відповідно до наказу Держгеокадастру  

від 20.05.2021 № 245 (зі змінами) здійснено 

позаплановий фінансовий аудит та аудит 

відповідності щодо законності та 

достовірності фінансової і бюджетної 

звітності, правильності ведення 

бухгалтерського обліку, а також 

дотримання актів законодавства, виконання 

і досягнення цілей, визначених у 

стратегічних та річних планах  

ДП «Центр ДЗК», за період із 01.01.2019 до 

31.12.2020 року (складено аудиторський 

звіт від 23.12.2021 № 24-06-8) 

 

7.15 Здійснення внутрішнього 

аудиту заходів, 

передбачених бюджетною 

програмою «Проведення 

земельної реформи» у 

2018 році, в частині 

проведення 

загальнонаціональної 

(всеукраїнської) 

нормативної грошової 

оцінки земель 

Управління 

 внутрішнього 

аудиту 

Протягом 

року 

 

Виконано зі змінами до зведеного 

операційного плану на 2021 рік. 

Відповідно до наказу Держгеокадастру  

від 03.12.2021 № 561 здійснено плановий 

внутрішній аудит щодо оцінки стану 

організації та забезпечення внутрішнього 

контролю на всіх стадіях надання 

адміністративної послуги «Надання 

відомостей з Державного земельного 

кадастру у формі витягів з Державного 

земельного кадастру про обмеження у 

використанні земель за період із 01.01.2019 

Зведений операційний 

план діяльності з 

внутрішнього аудиту в 

системі Державної служби 

України з питань геодезії, 

картографії та кадастру на 

2021 рік (зі змінами), 

затверджений в. о. Голови 

Держгеокадастру Сергієм 

Завадським  

від 04 жовтня 2021 року 
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сільськогосподарського 

призначення 

ДП «Науково-дослідний та 

проектний інститут 

землеустрою» 

до завершеного звітного періоду 2021 року 

(складено аудиторський звіт від 29.12.2021 

№ 24-06-10) 

Запобігання та виявлення корупції у системі Держгеокадастру 

7.16 Розроблення та 

затвердження 

антикорупційної програми 

Державної служби України 

з питань геодезії, 

картографії та кадастру на 

2021–2022 роки 

Відділ з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

 

Структурні 

підрозділи 

Держгеокадастру 

Червень Виконано. 

Антикорупційну програму 

Держгеокадастру на 2021–2022 роки 

затверджено наказом  

від 23.06.2021 № 314 (в редакції наказів 

Держгеокадастру від 06.10.2021 № 483  

та від 09.12.2021 № 565) 

 

7.17 Проведення моніторингу 

виконання Антикорупційної 

програми Державної служби 

України з питань геодезії, 

картографії та кадастру 

на 2021–2022 роки 

Відділ з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

 

Структурні 

підрозділи 

Держгеокадастру 

Протягом 

року 

 

Виконується. 

Моніторинг виконання Антикорупційної 

програми Держгеокадастру на 2021–

2022 роки за 2021 рік буде проведено в 

січні–лютому 2022 року 

У зв’язку з тим, що 

останні зміни до 

Антикорупційної 

програми 

Держгеокадастру на 2021–

2022 роки затверджено 

наказом від 09.12.2021 

№ 565, моніторинг 

виконання 

Антикорупційної 

програми 

Держгеокадастру на 2021–

2022 роки за 2021 рік буде 

проведено в січні–лютому 

2022 року 

 

 

В. о. Голови                 Сергій ЗАВАДСЬКИЙ 


