
Додаток 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про проведені Держгеокадастром консультації з громадськістю та взаємодію з Громадською радою  

у ІV 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/проект 

акта 

Чи розглядала 

гром. рада 

питання/проект 

акта на своєму 

засіданні 

Чи надано 

гром. радою 

пропозиції 

(зауваження) 

щодо 

питання/проекту 

акта 

Кількість 

проведених 

засідань 

гром. ради 

Інші заходи 

гром. ради 

1 Проект постанови 

Кабінету Міністрів 

України 

«Про затвердження 

Типової форми 

договору про 

встановлення 

земельного сервітуту 

для розміщення 

об’єктів енергетики  

та передачі 

електричної енергії» 

Засідання 

Громадської ради 

при Держгеокадастрі 

(26.10.2021). 

 

Електронні 

консультації 

(протягом жовтня – 

листопада 2021 р.) 

10 Ні Так Ні 1 

 

– 

2 Проект постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

затвердження 

Порядку і правил 

проведення 

обов’язкового 

страхування 

цивільної 

відповідальності 

розробників 

документації  

із землеустрою 

Засідання 

Громадської ради 

при Держгеокадастрі 

(26.10.2021). 

 

Електронні 

консультації 

(протягом жовтня – 

листопада 2021 р.) 

10 Ні Так Ні 1 

 



2 

 

Продовження додатка 

 

 

 

 та виконавців 

топографо-

геодезичних  

і картографічних 

робіт 

загальнодержавного 

призначення» 

       

3 Проект Закону 

України «Про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України щодо 

вдосконалення 

механізму 

безоплатної 

приватизації 

земельних ділянок» 

Електронні 

консультації 

(протягом листопада 

– грудня 2021 р.) 

14 Ні Ні Ні – 

 

4 Проект наказу 

Міністерства 

аграрної політики  

та продовольства 

України «Про 

затвердження форм 

Заяви про визнання 

статусу 

саморегулівної 

організації у сфері 

землеустрою  

та Заяви про 

визнання статусу 

саморегулівної 

Електронні 

консультації 

(протягом грудня 

2021 р.) 

14 Ні Ні Ні – 

 



3 

 

Продовження додатка 

 

 

 

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

Держгеокадастру: 

1) https://land.gov.ua/proekt-postanovy-pro-zatverdzhennia-typovoi-formy-dohovoru-pro-vstanovlennia-zemelnoho-servitutu-dlia-rozmishchennia-

obiektiv-enerhetyky-ta-peredachi-elektrychnoi-enerhii/; 

2) https://land.gov.ua/proekt-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-pro-zatverdzhennia-poriadku-i-pravyl-provedennia-oboviazkovoho-

strakhuvannia-tsyvilnoi-vidpovidalnosti-rozrobnykiv-dokumentatsii-iz-zemleustroiu-ta/; 

3) https://land.gov.ua/proekt-zakonu-ukrainy-pro-vnesennia-zmin-do-deiakykh-zakonodavchykh-aktiv-ukrainy-shchodo-vdoskonalennia-

mekhanizmu-bezoplatnoi-pryvatyzatsii-zemelnykh-dilianok/; 

4) https://land.gov.ua/proekt-nakazu-ministerstva-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainy-pro-zatverdzhennia-form-zaiavy-pro-vyznannia-

statusu-samorehulivnoi-orhanizatsii-u-sferi-zemleustroiu-ta-zaiavy-pro-vyznannia-statu/; 

5) https://land.gov.ua/proekt-zakonu-ukrainy-pro-vnesennia-zmin-do-deiakykh-zakonodavchykh-aktiv-ukrainy-shchodo-okhorony-%d2%91runtiv-

ta-vidtvorennia-ikh-rodiuchosti/. 

 

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. 

 організації у сфері 

топографо-

геодезичної  

і картографічної 

діяльності» 

       

5 Проект Закону 

України «Про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України щодо 

охорони ґрунтів  

та відтворення  

їх родючості» 

Електронні 

консультації 

(протягом грудня 

2021 р.) 

14 Ні Ні Ні – 

 


