
 
Звіт 

про стан виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2021–2022 роки  
(за період з 01.01.2022 по 30.06.2022) 

№ 
заходу  

Найменування заходу, зазначеного 
у антикорупційній програмі 

Строк виконання 
заходу 

Відповідальні за 
виконання 

Стан виконання 

1 2 3 4 5 
Розділ І. Засади відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сферах діяльності Держгеокадастру, заходи з їх реалізації та 
заходи з виконання Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання (Додаток 1. Постійні заходи щодо запобігання та виявлення 
корупції в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах, підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру) 
1. Контроль за дотриманням 

антикорупційного законодавства та 
законодавства про державну службу 
працівниками апарату Держгеокадастру, 
його територіальних органів та 
підприємств, що належать до сфери 
управління Держгеокадастру 

Постійно Перший заступник Голови, 
заступники Голови, 
керівники структурних 
підрозділів апарату 
Держгеокадастру, 
начальники, їх заступники 
та керівники структурних 
підрозділів територіальних 
органів, керівники 
підприємств, що належать 
до сфери управління 
Держгеокадастру 

Виконується. 
У апараті Держгеокадастру організаційно-
розпорядчі акти перед поданням на підпис 
керівництву Держгеокадастру візуються 
керівником уповноваженого підрозділу з питань 
запобігання та виявлення корупції, а в 
територіальних органах Держгеокадастру та 
підприємствах, що належать до сфери управління 
Держгеокадастру, – керівниками уповноважених 
підрозділів (особами) з питань запобігання та 
виявлення корупції. 
Протягом звітного періоду уповноваженим 
підрозділом з питань запобігання та виявлення 
корупції апарату Держгеокадастру опрацьовано 
166 наказів з основної діяльності та 135 наказів з 
кадрових питань. 
Уповноваженими підрозділами (особами) з питань 
запобігання та виявлення корупції територіальних 
органів Держгеокадастру та підприємств, що 
належать до сфери управління Держгеокадастру, 
опрацьовано понад 9 800 наказів 

2. Контроль за належною організацією 
роботи уповноважених підрозділів 
(уповноважених осіб) з питань 
запобігання та виявлення корупції в 
територіальних органах 
Держгеокадастру та підприємствах, що 

Грудень 2021 року – 
січень 2022 року, 

грудень 2022 року, 
постійно  

Відділ з питань запобігання 
та виявлення корупції 

Виконується.  
Уповноваженим підрозділом з питань запобігання 
та виявлення корупції апарату Держгеокадастру 
постійно здійснюється координація діяльності 
уповноважених підрозділів (осіб) з питань 
запобігання та виявлення корупції територіальних 



2 
 

належать до сфери його управління (у 
тому числі шляхом розроблення та 
видання наказу про затвердження 
механізму проведення пepeвipок стану 
організації роботи із запобігання та 
виявлення корупції у територіальних 
органах і підприємствах, установах та 
організаціях, що належать до сфери 
управління Держгеокадастру, а також 
проведення перевірок згідно з 
затвердженим керівником 
Держгеокадастру річним планом 
перевірок), а також обов’язкового 
погодження кандидатур керівників 
таких уповноважених підрозділів із 
Відділом з питань запобігання та 
виявлення корупції Держгеокадастру 

органів Держгеокадастру та підприємств, що 
належать до сфери його управління. Надається 
організаційна та методична допомога шляхом 
проведення семінарів, надання роз’яснень, 
консультацій з питань застосування 
антикорупційного законодавства з метою 
покращення їх роботи.  
Наказом Держгеокадастру від 10.12.2021 № 574 
затверджено Порядок проведення перевірок стану 
організації роботи із запобігання та виявлення 
корупції у територіальних органах і підприємствах, 
установах та організаціях, що належать до сфери 
управління Держгеокадастру.  
Наказом Держгеокадастру від 22.12.2021 № 596 
затверджено План проведення перевірок стану 
організації роботи із запобігання та виявлення 
корупції у територіальних органах і підприємствах, 
що належать до сфери управління 
Держгеокадастру, на 2022 рік. 
Наказом Держгеокадастру від 26.01.2022 № 34 
внесено зміни до Плану проведення перевірок 
стану організації роботи із запобігання та 
виявлення корупції у територіальних органах і 
підприємствах, що належать до сфери управління 
Держгеокадастру, на 2022 рік.  
Уповноваженим підрозділом з питань запобігання 
та виявлення корупції проведено 6 перевірок стану 
організації роботи із запобігання та виявлення 
корупції територіальних органів Держгеокадастру 
(2 перевірки) та підприємств, що належать до сфери 
управління Держгеокадастру (4 перевірки). 
Протягом звітного періоду уповноваженим 
підрозділом з питань запобігання та виявлення 
корупції Держгеокадастру погоджено призначення 
одного керівника уповноваженого підрозділу з 
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питань запобігання та виявлення корупції 
територіальних органів Держгеокадастру, а також 
звільнення одного керівника уповноваженого 
підрозділу з питань запобігання та виявлення 
корупції територіальних органів Держгеокадастру 

3. Проведення періодичного моніторингу 
та оцінки виконання Антикорупційної 
програми Держгеокадастру, надання 
звіту Національному агентству з питань 
запобігання корупції  

Щопівроку Комісія з оцінки 
корупційних ризиків та 
моніторингу виконання 
Антикорупційної програми 
Держгеокадастру, Відділ з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 

Виконується. 
Комісією з оцінки корупційних ризиків та 
моніторингу виконання антикорупційної програми 
Держгеокадастру проведено моніторинг виконання 
Антикорупційної програми Держгеокадастру на 
2021–2022 роки за 2021 рік (протокол № 1 
від 28.01.2022). 
Держгеокадастром листом від 01.02.2022                           
№ 7-28-0.12-1159/2-22 надано інформацію 
Національному агентству з питань запобігання 
корупції про виконання антикорупційної програми 
Держгеокадастру на 2021–2022 роки та реалізації 
визначених у ній заходів за 2021 рік  

4. Проведення спеціальної перевірки 
стосовно осіб, які претендують на 
зайняття посад в апараті 
Держгеокадастру, його територіальних 
органах, керівників підприємств, що 
належать до сфери управління 
Держгеокадастру, відповідно до вимог 
Закону України «Про запобігання 
корупції», а також проведення заходів, 
передбачених Законом України «Про 
очищення влади» 

Постійно Департамент управління 
персоналом, уповноважені 
підрозділи територіальних 
органів Держгеокадастру 

Виконується. 
Протягом звітного періоду відповідно до вимог 
Закону України «Про запобігання корупції» 
Держгеокадастром проведено спеціальні перевірки 
стосовно 6 осіб, із них: 1 – стосовно державного 
службовця апарату Держгеокадастру, 5 – стосовно 
керівників територіальних органів 
Держгеокадастру. 
Територіальними органами Держгеокадастру 
організовано та проведено 3 спеціальні перевірки. 
Держгеокадастром протягом звітного періоду 
проведено заходи, передбачені Законом України 
«Про очищення влади» стосовно 1 керівника 
територіального органу Держгеокадастру. 
Стосовно державних службовців апарату 
Держгеокадастру заходи, передбачені Законом 
України «Про очищення влади», не проводилися. 
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Територіальними органами Держгеокадастру 
організовано та проведено заходи, передбачені 
Законом України «Про очищення влади», щодо 
3 осіб.  
На період дії правового режиму воєнного стану 
спеціальні перевірки не проводяться 

5. Попередження осіб, які претендують на 
зайняття посад в апараті 
Держгеокадастру, його територіальних 
органах,  підприємствах, що належать до 
сфери управління Держгеокадастру, про 
вимоги, спеціальні обмеження та 
заборони, встановлені законами України 
«Про запобігання корупції» та «Про 
державну службу» 

Постійно Департамент управління 
персоналом, уповноважені 
підрозділи територіальних 
органів Держгеокадастру, 
підприємств, що належать до 
сфери управління 
Держгеокадастру 

Виконується. 
Протягом звітного періоду 5 осіб апарату 
Держгеокадастру та 8 керівників та заступників 
керівників територіальних органів 
Держгеокадастру, які призначені на посади 
державної служби, було попереджено про вимоги, 
спеціальні обмеження та заборони, встановлені 
законами України «Про запобігання корупції» та «Про 
державну службу». 
Водночас 2 особи, які призначені на посади керівників 
державних підприємств, що належать до сфери 
управління Держгеокадастру, були попереджені про 
вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені 
Законом України «Про запобігання корупції». 
Також 37 осіб в територіальних органах 
Держгеокадастру, які були призначені на посади, 
попереджені про вимоги, спеціальні обмеження та 
заборони, встановлені законами України «Про 
запобігання корупції» та «Про державну службу» 
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6.  Вжиття заходів щодо виявлення 
конфлікту інтересів та його 
врегулювання відповідно до вимог 
Закону України «Про запобігання 
корупції» 

Постійно Відділ з питань запобігання 
та виявлення корупції, 
уповноважені підрозділи 
(особи) з питань запобігання 
та виявлення корупції 
територіальних органів 
Держгеокадастру та 
підприємств, що належать 
до сфери управління 
Держгеокадастру 

Виконується. 
Держгеокадастром проводиться інформаційно-
роз’яснювальна робота щодо роз’яснення поняття 
«конфлікт інтересів», шляхів і способів 
врегулювання конфлікту інтересів.  
Уповноваженим підрозділом з питань запобігання 
та виявлення корупції Держгеокадастру надано 
3 консультації працівникам апарату 
Держгеокадастру, територіальних органів 
Держгеокадастру та підприємств, що належать до 
сфери управління Держгеокадастру, щодо 
конфлікту інтересів та шляхів його врегулювання.  
Протягом звітного періоду до Держгеокадастру 
надійшло 1 повідомлення про наявність конфлікту 
інтересів від  керівника територіального органу 
Держгеокадастру, яке врегульовано відповідно до 
ч. 3 ст. 28, ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про 
запобігання корупції», про що повідомлено 
відповідну особу. 
Аналогічні заходи щодо проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи вживаються 
уповноваженими підрозділами (уповноваженими 
особами) з питань запобігання та виявлення 
корупції територіальних органів Держгеокадастру. 
Протягом звітного періоду до територіальних 
органів Держгеокадастру надійшло 6 повідомлення 
про наявність конфлікту інтересів, із яких 5 – 
врегульовано відповідно до вимог розділу V Закону 
України «Про запобігання корупції», а 1 – 
не потребувало врегулювання.  

7. Проведення організаційних заходів з 
підготовки до чергового етапу 
декларування 

Січень–березень  
2021 року, 

січень–березень  
2022 року 

Відділ з питань запобігання 
та виявлення корупції, 
уповноважені підрозділи 
(особи) з питань запобігання 
та виявлення корупції 

Виконується.  
Уповноваженим підрозділом з питань запобігання 
та виявлення корупції апарату Держгеокадастру 
протягом звітного періоду проведено 4 заходи 
навчального спрямування, а саме: 
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територіальних органів 
Держгеокадастру та 
підприємств, що належать 
до сфери управління 
Держгеокадастру 

16.02.2022 для працівників апарату 
Держгеокадастру проведено навчання на тему: 
«Особливості заповнення електронних декларацій» 
(у вказаному заході взяло участь 130 осіб);  
з 13.04.2022 по 06.05.2022 забезпечено проведення 
трьох тестувань на тему: «Відповідальність за 
порушення вимог фінансового контролю», для:  
працівників апарату Держгеокадастру (59 осіб);  
уповноважених осіб з питань запобігання та 
виявлення корупції територіальних органів 
Держгеокадастру (20 осіб);  
уповноважених осіб з питань запобігання та 
виявлення корупції підприємств, що належать до 
сфери управління Держгеокадастру (4 особи).  
Працівниками уповноваженого підрозділу з питань 
запобігання та виявлення корупції апарату 
Держгеокадастру протягом звітного періоду 
надавалися консультації та допомога у заповненні 
декларацій, повідомлень про суттєві зміни в 
майновому стані (надано 171 консультацію) 
Уповноваженим підрозділом з питань запобігання 
та виявлення корупції апарату Держгеокадастру 
підготовлено листи-нагадування 83 особам про 
необхідність подання декларацій.  
Держгеокадастром видано наказ від 11.02.2022 
№ 66 «Про дотримання вимог антикорупційного 
законодавства в частині своєчасного подання 
декларацій за 2021 рік».  
Здійснювались інші заходи інформаційного 
спрямування, у тому числі щодо здійснення заходів 
фінансового контролю в умовах воєнного стану.  
При звільненні працівники апарату 
Держгеокадастру попереджуються про 
необхідність подачі декларацій за неохоплений 
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звітний період після закінчення воєнного стану в 
Україні.  
Уповноваженими підрозділами (особами) з питань 
запобігання та виявлення корупції територіальних 
органів Держгеокадастру та підприємств, що 
належать до сфери управління Держгеокадастру, 
проведено понад 210 заходів навчального та 
інформаційного спрямування 

8. Проведення перевірки факту 
подання/неподання суб’єктами 
декларування апарату Держгеокадастру, 
його територіальних органів та 
підприємств, що належать до сфери 
управління Держгеокадастру, 
декларацій відповідно до вимог Закону 
України «Про запобігання корупції» 

Постійно Відділ з питань запобігання 
та виявлення корупції, 
уповноважені підрозділи 
(особи) з питань 
запобігання та виявлення 
корупції територіальних 
органів Держгеокадастру та 
підприємств, що належать 
до сфери управління 
Держгеокадастру 

Виконується. 
Уповноваженим підрозділом з питань запобігання 
та виявлення корупції апарату Держгеокадастру та 
уповноваженими підрозділами (особами) 
територіальних органів та підприємств, що 
належать до сфери управління Держгеокадастру, 
постійно здійснюються заходи щодо перевірки 
своєчасності подання декларацій. 
Уповноваженим підрозділом з питань запобігання 
та виявлення корупції Держгеокадастру під час 
планових перевірок діяльності уповноважених 
підрозділів (уповноважених осіб) з питань 
запобігання та виявлення корупції територіальних 
органів Держгеокадастру та підприємств, що 
належать до сфери управління Держгеокадастру 
виявлено 2 випадки неподання (несвоєчасного 
подання) декларації працівниками підприємства, 
що належить до сфери управління 
Держгеокадастру. 
Територіальними органами Держгеокадастру 
виявлено факт неподання (несвоєчасного подання) 
декларації 1 працівником територіального органу 
Держгеокадастру  

9. Інформування спеціально 
уповноважених суб’єктів у сфері 
протидії корупції у разі виявлення 
корупційного або пов’язаного з 

Невідкладно після 
виявлення 

Відділ з питань запобігання 
та виявлення корупції, 
керівники територіальних 
органів Держгеокадастру та 

Виконано.  
Держгеокадастром про факт неподання 
(несвоєчасного подання) декларації двома особами, 
уповноваженої на виконання функцій держави або 
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корупцією правопорушення чи 
одержання інформації про вчинення 
такого правопорушення працівниками 
Держгеокадастру, його 
територіальних органів, підприємств, 
що належать до сфери управління 
Держгеокадастру 

підприємств, що належать 
до сфери управління 
Держгеокадастру 

місцевого самоврядування, поінформовано 
Національне агентство з питань запобігання 
корупції та Національну поліцію України. Зокрема 
листом Держгеокадастру від 18.05.2022 № 10-28-
0.12-2891/2-22 вищевказаних суб’єктів у сфері 
запобігання корупції поінформовано про факт, що 
може свідчити про вчинення двома посадовими 
особами ДНВП «Укрінжгеодезія» правопорушень, 
пов’язаних із корупцією (стаття 45 Закону України 
«Про запобігання корупції»).  
Територіальними органами Держгеокадастру та 
підприємствами, що належать до сфери управління 
Держгеокадастру, направлено повідомлення до 
Національного агентства з питань запобігання 
корупції та інших спеціально уповноважених 
суб’єктів у сфері протидії корупції про факти 
виявлення корупційного або пов’язаного з 
корупцією правопорушення щодо 1 особи 
(неподання чи несвоєчасне подання декларацій 
осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування «при 
звільненні»)  

10. Здійснення заходів з підвищення рівня 
інформованості працівників щодо 
обмежень, вимог та заборон, 
встановлених Законом України  
«Про запобігання корупції», змін в 
антикорупційному законодавстві, 
роз’яснень і методичних рекомендацій 
Національного агентства з питань 
запобігання корупції 

Постійно Відділ з питань запобігання та 
виявлення корупції, 
уповноважені підрозділи 
(особи) з питань запобігання 
та виявлення корупції 
територіальних органів 
Держгеокадастру та 
підприємств, що належать до 
сфери управління 
Держгеокадастру  

Виконується.  
Актуальні інформаційні матеріали розміщуються 
на внутрішньому порталі Держгеокадастру, 
поширюються через систему електронного 
документообігу «ДОК ПРОФ», створено групу у 
Viber Messenger для уповноважених осіб з питань 
запобігання та виявлення корупції територіальних 
органів Держгеокадастру. 
Крім того, зазначена інформація доводиться до 
відома працівників під час бесід, консультацій та 
нарад. 
Працівниками уповноваженого підрозділу з питань 
запобігання та виявлення корупції апарату 
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Держгеокадастру протягом звітного періоду надано 
272 консультації з питань застосування 
антикорупційного законодавства. 
Уповноваженими підрозділами (особами) з питань 
запобігання та виявлення корупції територіальних 
органів Держгеокадастру та підприємств, що 
належать до сфери управління Держгеокадастру, 
проведено понад 530 нарад, консультацій, бесід та 
інших заходів щодо підвищення рівня 
інформованості працівників стосовно обмежень та 
вимог, встановлених Законом України «Про 
запобігання корупції» 

11. Інформування Держгеокадастру про 
факти правопорушень в територіальних 
органах Держгеокадастру та 
підприємствах, що належать до сфери 
управління Держгеокадастру відповідно 
до вимог наказу Держгеокадастру від 
09.01.2018 № 4 «Про інформування 
щодо фактів правопорушень» 

Не пізніше ніж 
протягом трьох 
годин робочого 
часу з моменту 

отримання 
повідомлення 
(інформації), 

затримання особи 
тощо 

Керівники територіальних 
органів Держгеокадастру, 
керівники підприємств, що 
належать до сфери 
управління Держгеокадастру 

Виконується.  
На виконання вимог наказу Держгеокадастру 
від 09.01.2018 № 4 «Про інформування щодо фактів 
правопорушень» територіальними органами 
Держгеокадастру та підприємствами, що належать 
до сфери його управління, надіслано понад  
198 повідомлень щодо фактів правопорушень 
(виїмка документів, обшуки, рішення судів, 
публікації у ЗМІ тощо) 

12. Ведення обліку працівників апарату 
Держгеокадастру, його територіальних 
органів та підприємств, що належать до 
сфери управління Держгеокадастру, 
притягнутих до відповідальності за 
вчинення корупційних правопорушень 
та/або правопорушень, пов’язаних з 
корупцією 

Постійно Відділ з питань запобігання 
та виявлення корупції, 
уповноважені підрозділи 
(особи) з питань запобігання 
та виявлення корупції 
територіальних органів 
Держгеокадастру та 
підприємств, що належать 
до сфери управління 
Держгеокадастру 

Виконується.  
Держгеокадастром забезпечено ведення обліку 
працівників Держгеокадастру, його територіальних 
органів та підприємств, що належать до сфери 
управління Держгеокадастру, притягнутих до 
відповідальності за вчинення корупційних 
правопорушень та/або правопорушень, пов’язаних 
із корупцією.  
Протягом звітного періоду до відповідальності за 
вчинення корупційного та/або пов’язаного з 
корупцією правопорушення працівники апарату 
Держгеокадастру, територіальних органів 
Держгеокадастру та підприємств, що належать до 
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сфери управління Держгеокадастру, 
не притягувалися 

13. Проведення службових розслідувань 
щодо осіб, визнаних винними у вчиненні 
корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, або невиконанні вимог 
Закону України «Про запобігання 
корупції» в інший спосіб та вжиття заходів 
щодо притягнення їх до дисциплінарної 
відповідальності відповідно до вимог 
законів України «Про запобігання 
корупції», «Про державну службу» та 
постанови Кабінету Міністрів України від 
13 червня 2000 р. № 950 

Постійно Відділ з питань запобігання 
та виявлення корупції, 
уповноважені підрозділи 
(особи) з питань запобігання 
та виявлення корупції 
територіальних органів 
Держгеокадастру та 
підприємств, що належать до 
сфери управління 
Держгеокадастру 

Виконується.  
У апараті Держгеокадастру протягом звітного 
періоду службові розслідування за поданням 
спеціально уповноважених суб’єктів у сфері 
протидії корупції не проводились. 
Територіальними органами Держгеокадастру та 
підприємствами, що належать до сфери управління 
Держгеокадастру службові розслідування за 
поданням спеціально уповноважених суб’єктів у 
сфері протидії корупції не проводились 

14. Забезпечення умов для повідомлень 
працівниками Держгеокадастру, його 
територіальних органів та підприємств, 
що належать до сфери управління 
Держгеокадастру, про порушення вимог 
Закону України «Про запобігання 
корупції» іншою особою, зокрема, через 
спеціальні телефонні лінії, офіційні 
вебсайти, засоби електронного зв’язку, 
забезпечення конфіденційності 
інформації про цих осіб, а також 
неупередженого та своєчасного їх 
розгляду 

Постійно Відділ з питань запобігання 
та виявлення корупції, 
Департамент забезпечення 
діяльності служби, 
Управління по роботі із 
зверненнями громадян та 
доступу до публічної 
інформації, керівники та 
уповноважені підрозділи 
(особи) з питань запобігання 
та виявлення корупції 
територіальних органів 
Держгеокадастру та 
підприємств, що належать 
до сфери управління 
Держгеокадастру 

Виконується.  
Для викривачів створено умови для подання 
повідомлень про вчинення корупційних або 
пов’язаних із корупцією правопорушень 
працівниками Держгеокадастру, його 
територіальних органів та підприємств, що 
належать до сфери управління Держгеокадастру. 
Зокрема, на офіційному вебсайті Держгеокадастру 
розміщено банер «Повідомити про корупцію», який 
надає покрокові вказівки щодо подання 
повідомлення викривачем. 
Повідомлення можуть бути: 
надіслані поштою; 
надіслані електронною поштою; 
опущені у скриньку для кореспонденції органу; 
надіслані шляхом заповнення форми на офіційному 
вебсайті Держгеокадастру; 
озвучені за телефоном. 
Крім того, наказом Держгеокадастру від 26.08.2021 
№ 404 затверджено Методичні рекомендації щодо 
впровадження в апараті Держгеокадастру 
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механізмів заохочення викривачів та формування 
культури повідомлення про можливі факти 
корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, інших порушень Закону України 
«Про запобігання корупції».  
Протягом звітного періоду до Держгеокадастру 
надійшло 1 повідомлення від викривача, за 
результатами розгляду якого встановлено, що 
інформація не містила відомостей про корупційне 
правопорушення (не знайшла свого 
підтвердження). 
До територіальних органів Держгеокадастру та 
підприємств, що належать до сфери управління 
Держгеокадастру, надійшло 3 повідомлення від 
викривачів, за результатами розгляду яких у 
3 випадках інформація не знайшла свого 
підтвердження  

15. Залучення громадськості до 
формування та реалізації загальної 
відомчої політики Держгеокадастру 
щодо запобігання та протидії корупції 
відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України  
від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про 
забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної 
політики» 

Постійно Департамент забезпечення 
діяльності служби, 
Юридичний департамент, 
структурні підрозділи 
апарату Держгеокадастру 

Виконується.  
На офіційному вебсайті Держгеокадастру 
функціонує розділ «Обговорення проектів 
нормативнх актів», в якому протягом звітного 
періоду станом на 30 червня 2022 року розміщено 
для громадського обговорення два проекти 
нормативно-правових актів, інших документів, 
розроблених Держгеокадастром або за участю 
фахівців відомства.  
Відповідно до пункту 16 Типового положення про 
громадську раду при міністерстві, іншому 
центральному органі виконавчої влади, Раді 
міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, 
Київській та Севастопольській міській, районній, 
районній у мм. Києві та Севастополі державній 
адміністрації, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 
«Про забезпечення участі громадськості у 
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формуванні та реалізації державної політики», при 
Держгеокадастрі утворено та функціонує 
Громадська рада. Склад Громадської ради при 
Держгеокадастрі затверджено наказом 
Держгеокадастру від 24 січня 2020 року № 12  

16. Забезпечення доступу до публічної 
інформації та дотримання принципів 
прозорості та неупередженості при 
висвітленні діяльності апарату 
Держгеокадастру, його територіальних 
органів та підприємств, що належать до 
сфери управління Держгеокадастру, з 
питань запобігання та виявлення 
корупції шляхом розміщення 
організаційно-розпорядчих 
документів, а також звітної та 
статистичної інформації на вебсайті 
Держгеокадастру, його територіальних 
органів, підприємств, що належать до 
сфери управління Держгеокадастру 

Не пізніше п’яти 
робочих днів з дня 

прийняття 
(затвердження) 

Департамент забезпечення 
діяльності служби, 
Управління по роботі із 
зверненнями громадян та 
доступу до публічної 
інформації, керівники 
територіальних органів 
Держгеокадастру та 
підприємств, що належать до 
сфери управління 
Держгеокадастру 

Виконується.  
На офіційному вебсайті Держгеокадастру 
розміщуються усі прийняті організаційно-
розпорядчі документи, висвітлюється суспільно-
важлива інформація з питань, що належать до 
компетенції Держгеокадастру 

17. Забезпечення оприлюднення набору 
геопросторових даних Державного 
земельного кадастру на вебсайті 
Держгеокадастру, яке дасть змогу 
фіксувати несанкціоновані дії щодо 
формування земельних ділянок у 
кадастровій системі з обов’язковим 
установленням періодичності такого 
оприлюднення (зокрема, забезпечення 
виконання наказу Держгеокадастру 
від 17.12.2020 № 550 «Про 
затвердження плану першочергових 
заходів оприлюднення наборів 
геопросторових даних») 

Грудень 2021 року – 
грудень 2022 року  

Департамент ведення 
державного земельного 
кадастру,  
державне підприємство 
«Центр державного 
земельного кадастру» 

Виконується. 
За інформацією державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру» дамп з 
Державного земельного кадастру 
(деперсоналізована інформація про всі земельні 
ділянки) оприлюднюється у вигляді відкритих 
даних на Публічній кадастровій карті України, що є 
частиною програмного забезпечення Державного 
земельного кадастру. Також державним 
підприємством «Центр державного земельного 
кадастру» здійснено заходи щодо оприлюднення 
інформації про земельні ділянки у форматі JSON на 
сайті Держгеокадастру (data.land.gov.ua). Указом 
Президента України від 24 лютого 2022 року 
№ 64/2022 в Україні введено воєнний стан, який на 
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сьогодні продовжено Указом Президента України 
від 17 травня 2022 року № 341/2022 до 23 серпня 
поточного року.З метою запобігання загрозі життю 
і здоров’ю працівників, що спричинена активними 
бойовими діями, наказом Державної служби 
України з питань геодезії, картографії та кадастру 
№ 82 від 24.02.2022 «Про встановлення простою у 
роботі Державної служби України з питань геодезії, 
картографії та кадастру та її територіальних 
органах» встановлено простій у роботі Державної 
служби України з питань геодезії, картографії та 
кадастру та її територіальних органах. Згідно з 
наказом Державної служби України з питань 
геодезії, картографії та кадастру № 90 від 
22.04.2022 простій та дистанційний і гнучкий 
режим роботи для державних службовців та 
працівників апарату Держгеокадастру та його 
територіальних органів, встановлені наказом 
Держгеокадастру від 24.02.2022 № 82 «Про 
встановлення простою у роботі Державної служби 
України з питань геодезії, картографії та кадастру 
та її територіальних органах» і наказом 
Держгеокадастру від 04.04.2022 № 86 «Про 
організацію роботи в апараті Держгеокадастру та 
його територіальних органів в умовах воєнного 
стану» (зі змінами) припинено. Відповідно до 
наказу Державної служби України з питань геодезії, 
картографії та кадастру № 104 від 17.05.2022 «Про 
відновлення роботи автоматизованої системи 
Державного земельного кадастру» роботу 
автоматизованої системи Державного земельного 
кадастру відновлено. У зв’язку з тимчасовим 
призупиненням роботи апрарату Держгеокадастру, 
вжиттям адміністратором Державного земельного 
кадастру (ДП «Центр державного земельного 
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кадастру» заходів щодо призупинення та 
відновлення роботи Державного земельного 
кадастру заходи щодо реалізації періодичного 2 
оприлюднення дампу з Державного земельного 
кадастру в цьому році не здійснювалися. 
Забезпечення щомісячного оновлення та 
оприлюднення на вебресурсі електронних послуг 
Держгеокадастру набору геопросторових даних 
(дампу) Державного земельного кадастру 
попередньо заплановано на 2023-2024 роки 

18. Відображення на публічній 
кадастровій карті агровиробничих груп 
ґрунтів (результатів проведення 
агрохімічної паспортизації) – за умови 
надання відомостей державною 
установою «Інститут охорони ґрунтів 
України» 

Постійно  Департамент ведення 
державного земельного 
кадастру,  
державне підприємство 
«Центр державного 
земельного кадастру»  

Виконується. 
Матеріали для внесення до публічної кадастрової 
карти агровиробничих груп ґрунтів (результатів 
проведення агрохімічної паспортизації) не 
надходили до Держгеокадастру від державної 
установи «Інститут охорони ґрунтів України». 
З метою відображення на картографічній основі 
Державного земельного кадастру відомостей про 
агровиробничі групи ґрунтів із атрибутивною 
інформацією, Держгеокадастром листом 
від 02.12.2021 № 24-28-0.214-15113/2-21 надано 
державному підприємству «Центр державного 
земельного кадастру» картографічні матеріали (у 
форматі .shp файлів), надіслані ДП «Науково-
дослідний та проектний інститут землеустрою» 
листом від 08.09.2021 № 21-0.19-575/2-21, що були 
основою для загальнонаціональної (всеукраїнської) 
нормативної грошової оцінки 
сільськогосподарського призначення, розробником 
якої було ДП «Науково-дослідний та проектний 
інститут землеустрою».  
Шар «Агровиробничі групи ґрунтів» опубліковано 
на Публічній кадастровій карті у лютому 2022 року 

19. Проведення аудиту діяльності 
державного підприємства «Центр 

Перший квартал 
2022 року 

Управління внутрішнього 
аудиту  

Виконано частково.  
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державного земельного кадастру», під 
час якого буде здійснено, зокрема, 
аналіз функціонування програмного 
забезпечення Державного земельного 
кадастру з метою визначення 
ефективності його функціонування та 
рівня захисту 

Результати позапланового фінансового аудиту та 
аудиту відповідності діяльності державного 
підприємства «Центр державного земельного 
кадастру» щодо законності та достовірності 
фінансової і бюджетної звітності, правильності 
ведення бухгалтерського обліку, а також 
дотримання актів законодавства, виконання 
досягнення цілей, визначених у стратегічних та 
річних планах за період із 01.01.2019 по 31.12.2020, 
проведеного відповідно до наказу Держгеокадастру 
від 20.05.2021 № 245 (зі змінами) (аудиторський 
звіт від 23.12.2021 № 24-06-8.). 
В ході проведення зазначеного позапланового 
внутрішнього аудиту з метою дослідження питань, 
передбачених програмою в частині оцінки 
результативності та ефективності функціонування 
автоматизованих інформаційних систем 
(технічного та програмного забезпечення), 
направлено запит про надання документів до 
державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру» від 19.11.2021 № 24-28-0.24-
3/82-21. 
Листом державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру» від 01.12.2021 
№5-1/3620 повідомлено, що запитувані документи 
надати немає можливості у зв’язку з передачею їх 
членам аудиторської групи – консультантам 
Світового Банку в рамках проведення ІТ-аудиту АС 
ДЗК на виконання наказу Держгеокадастру від 
17.12.2020 № 553 «Про здійснення ІТ-аудиту 
Автоматизованої системи Державного земельного 
кадастру». 
Враховуючи вищевикладене та стислі строки 
терміну здійснення внутрішнього аудиту, аудит 
завершено без дослідження питання щодо 



16 
 

функціонування програмного забезпечення 
Державного земельного кадастру 

20. Здійснення напрацювання та 
вдосконалення практики оскарження 
рішень, дій або бездіяльності 
державних кадастрових реєстраторів 
відповідно до положень статті  39 
Закону України «Про Державний 
земельний кадастр» (аналіз рішень 
державних кадастрових реєстраторів, 
прийнятих в межах його повноважень, 
в частині дотримання вимог 
законодавства; аналіз відкритих 
судових справ, в яких стороною 
виступають державні кадастрові 
реєстратори територіальних органів 
Держгеокадастру; аналіз прийнятих 
рішень суду, в яких стороною 
виступають державні кадастрові 
реєстратори територіальних органів 
Держгеокадастру; за результатами 
аналізу – підготовка пропозицій щодо 
внесення змін до Порядку ведення 
Державного земельного кадастру, 
затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 
2012 р. № 1051, в частині оскарження 
рішень, дій або бездіяльності 
Державного кадастрового реєстратора 
(за необхідності) 

Постійно  Департамент ведення 
державного земельного 
кадастру 
 

Виконується. 
Держгеокадастром постійно здійснюються заходи 
щодо удосконалення практики оскарження рішень, 
дій або бездіяльності державних кадастрових 
реєстраторів, зокрема, шляхом внесення змін до 
Порядку ведення Державного земельного кадастру, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 17 жовтня 2012 р. № 1051. 
Також, на сьогодні державним підприємством 
«Центр державного земельного кадастру» у 
Державному земельному кадастрі впроваджено 
функціонали «Оскарження рішення Державного 
кадастрового реєстратора про державну реєстрацію 
земельної ділянки та «Оскарження рішення 
Державного кадастрового реєстратора про відмову 
в державній реєстрації земельної ділянки» 

21. Перегляд та структуризація розділу 
«Запобігання корупції» на офіційному 
вебсайті Держгеокадастру (винесення 
в окрему рубрику інформації щодо всіх 
внутрішніх організаційно-розпорядчих 

Перший квартал 
2022 року, 
постійно  

Відділ з питань запобігання 
та виявлення корупції,  
Управління інформаційних 
технологій та захисту 
інформації,  

Виконано.  
Уповноваженим підрозділом з питань запобігання 
та виявлення корупції Держгеокадастру 
переглянуто та внесено зміни до структури розділу 
«Запобігання та протидія корупції» на офіційному 
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документів з питань запобігання 
корупції, зокрема, порядок розгляду 
повідомлень про корупційні або 
пов’язані з корупцією 
правопорушення, інші порушення 
вимог Закону України «Про 
запобігання корупції» тощо), а також 
постійне наповнення відповідних 
рубрик у розділі «Запобігання 
корупції»  

Департамент забезпечення 
діяльності служби  

вебсайті Держгеокадастру, зокрема, нова структура 
розділу включає наступні підрозділи:  
1. Навчання та методична допомога для 
працівників.  
2. Організаційно-розпорядчі акти Держгеокадастру 
із запобігання та протидії корупції. 
3. Антикорупційна програма Держгеокадастру та 
інформація щодо її виконання.  
4. Інформація для викривачів корупції.  
5. Оголошення, інша інформація щодо запобігання 
та протидії корупції.  
Також забезпечено наповнення всіх підрозділів у 
розділі «Запобігання та протидія корупції» 
відповідною актуальною інформацією та 
матеріалами  

22. Проведення роз’яснювальної роботи 
для служби управління персоналом 
Держгеокадастру щодо вимог частини 
четвертої статті 131 Закону України 
«Про запобігання корупції» про 
необхідність отримання згоди 
Національного агентства на звільнення 
керівника уповноваженого підрозділу 
(уповноваженої особи) 
Держгеокадастру за ініціативою 
керівника  

Грудень 2021 року – 
січень 2022 року 

Відділ з питань запобігання 
та виявлення корупції,  
Департамент управління 
персоналом 

Виконано.  
Роз’яснювальну роботу для служби управління 
персоналом Держгеокадастру щодо вимог частини 
четвертої статті 131 Закону України «Про запобігання 
корупції» про необхідність отримання згоди 
Національного агентства на звільнення керівника 
уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) 
Держгеокадастру проведено 20.01.2022. У заході взяло 
участь 13 осіб 

23. Попередження працівників служби 
управління персоналом 
Держгеокадастру про відповідальність 
за порушення вимог Закону України 
«Про запобігання корупції» в частині 
звільнення керівника уповноваженого 
підрозділу (уповноваженої особи) 
Держгеокадастру за ініціативою 
керівника  

Грудень 2021 року – 
січень 2022 року 

Відділ з питань запобігання 
та виявлення корупції, 
Департамент управління 
персоналом 

Виконано. 
Попереджено 13 працівників служби управління 
персоналом Держгеокадастру про відповідальність за 
порушення вимог Закону України «Про запобігання 
корупції» в частині звільнення керівника 
уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) 
Держгеокадастру (захід відбувся 20.01.2022) 
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24. Запровадження моніторингу приведення 
чисельності уповноважених підрозділів 
територіальних органів 
Держгеокадастру у відповідність із 
обов’язковими вимогами до мінімальної 
штатної чисельності уповноваженого 
підрозділу з питань запобігання та 
виявлення корупції в державних 
органах, встановлених наказом 
Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 26.04.2021 
№ 240/21, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 18.05.2021 за 
№ 650/36272 

Постійно Департамент управління 
персоналом, 
Відділ з питань запобігання 
та виявлення корупції 
 

Виконується.  
Відповідно до структур територіальних органів 
Держгеокадастру, затверджених наказом 
Держгеокадастру від 04.01.2022 № 1-ок «Про 
затвердження структур територіальних органів 
Держгеокадастру», чисельність уповноважених 
підрозділів територіальних органів Держгеокадастру      в 
областях та м. Києві приведено у відповідність  із 
обов’язковими вимогами до мінімальної штатної 
чисельності уповноваженого підрозділу з питань 
запобігання та виявлення корупції в державних органах, 
встановлених наказом Національного агентства з питань 
запобігання корупції від  26.04.2021 № 240/21, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
18.05.2021 за № 650/36272.    
Відтак, у 14- ти територіальних органах Держгеокадастру, 
з чисельністю від 50 до 200 штатних одиниць, було 
передбачено уповноважену особу (головний спеціаліст) з 
питань запобігання та виявлення корупції.  
У 10-ти територіальних органах Держгеокадастру, 
чисельність яких складала від 100 до 300 штатних 
одиниць, було утворено уповноважений підрозділ 
(Сектор з питань запобігання та виявлення корупції) зі 
штатною чисельністю 2 одиниці. 
Слід зазначити, що лише в 1-му територіальному органі 
Держгеокадастру, з чисельністю менше 50-ти штатних 
одиниць, не було передбачено окремої посади 
(уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення 
корупції 

25. Забезпечення залучення 
уповноваженого підрозділу з питань 
запобігання та виявлення корупції 
Держгеокадастру до участі у 
розробленні та здійсненні контролю за 
виконанням стратегічних документів, 

Постійно  
(у разі розроблення 

стратегічних 
документів) 

Департамент забезпечення 
діяльності служби,  
Відділ з питань запобігання 
та виявлення корупції  

Виконується. 
Упродовж першого півріччя 2022 року 
уповноважений підрозділ з питань запобігання та 
виявлення корупції Держгеокадастру залучено до  
здійснення контролю за виконанням стратегічних 
документів, спрямованих на співпрацю 
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спрямованих на співпрацю 
Держгеокадастру з іншими органами 
влади, для мінімізації корупційних 
ризиків у сфері земельних відносин  

Держгеокадастру з іншими органами влади, для 
мінімізації корупційних ризиків у сфері земельних 
відносин, а саме: виконання Плану заходів щодо 
мінімізації корупційних ризиків у діяльності 
Держгеокадастру, який є додатком до Меморандуму 
про співробітництво, укладеного 18.10.2021 між 
Національним агентством з питань запобігання 
корупції, Міністерством аграрної політики та 
продовольства України та Державною службою 
України з питань геодезії, картографії та кадастру  

Розділ ІІ. Усунення виявлених корупційних ризиків  
1. Ризик 1:  

ймовірність виникнення проявів 
недоброчесності у розробників при 
проведенні грошової оцінки земель та 
експертів при проведенні експертної 
оцінки земель. 
 
Заплановані заходи:  
врегулювання на законодавчому 
рівні питання проведення оцінки 
земель, зокрема щодо спрощення 
засад проведення оцінки земель, а 
саме: розроблення та супровід у 
Верховній Раді України проекту 
Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів (щодо 
спрощення засад проведення оцінки 
землі)» 

 
Серпень 2022 року 

 
Управління ринку та 

оцінки земель 
(Спіцина Л.) 

 
Виконується. 
Державна служба України з питань геодезії, 
картографії та кадастру розробила проєкт Закону 
України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів (щодо спрощення засад 
проведення оцінки земель)», який листом 
від 15.12.2021 No 5-28-0.222-15790/2-21 направлено 
на погодження до Міністерства економіки України. 
До проекту акта висловлено зауваження 
(пропозиції), які враховано: Міністерство 
економіки України (лист від 10.01.2022 № 2441-
06/661-03) 
 

2. Ризик 2: 
Ймовірність виникнення проявів 
недоброчесності посадових осіб 
Держгеокадастру та його 
територіальних органів з метою 
задоволення своїх приватних 

 
Протягом 2021–

2022 років 

 
Департамент контролю 

за використанням та 
охороною земель 
(Гаращенко Т.) 

 
Виконується.  
Результати здійснення державного нагляду 
(контролю) оприлюдненюються на офіційному 
вебсайті Держгеокадастру, зокрема, за посиланням: 
https://land.gov.ua/inspection/ 
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інтересів під час здійснення 
визначених законодавством заходів 
державного нагляду (контролю) за 
використанням та охороною земель. 
 
Заплановані заходи:  
запровадити оприлюднення 
результатів здійснення державного 
нагляду (контролю) на офіційному 
вебсайті Держгеокадастру 

3. Ризик 3:  
ймовірність виникнення проявів 
недоброчесності, необ’єктивного 
опрацювання скарг, що надходять 
на розгляд Кваліфікаційної комісії, 
підготовки подання до центрального 
органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері 
земельних відносин, про 
позбавлення сертифікованого 
інженера-землевпорядника 
кваліфікаційного сертифіката. 
 
Заплановані заходи:  
внесення змін до Порядку роботи 
Кваліфікаційної комісії, видачі та 
анулювання кваліфікаційного 
сертифіката інженера-
землевпорядника та інженера-
геодезиста, затвердженого наказом 
Мінагрополітики від 28.07.2017 
№ 392 та зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 
22 серпня 2017 р. за № 1044/30912, 
зокрема в частині: 

 
Грудень 2021 року 

 
Управління сертифікації 

та нагляду у сфері 
землеустрою 

(Лахматова О.), 
Департамент 
землеустрою, 

використання та охорони 
земель  

(Гавлюк О.) 

 
Виконано (100%) 
Підготовлено та погоджено Наказ Міністерства 
аграрної політики та продовольства України 
від 27.10.2021 № 317 «Про питання сертифікації 
інженерів-землевпорядників та інженерів-
геодезистів», зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 7 грудня 2021 року за 
№ 1582/37204, яким, зокрема, передбачено: 
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1. Підготовки мотивованих рішень 
членами Кваліфікаційних комісій за 
результатами розгляду звернень щодо 
інженерів-землевпорядників та 
інженерів-геодезистів. 
 
 
 
2. Можливість участі осіб, яких 
стосується скарга, у засіданні 
Кваліфікаційних комісій. 
 
 
3. Оприлюднення протоколів 
засідань Кваліфікаційних комісій, 
прийнятих рішень та відеозаписів 
засідань на  офіційному веб-сайті 
Держгеокадастру. 
 
 
4. Відеозаписи засідань  
Кваліфікаційних комісій та 
трансляція у відкритому доступі 

1. За результатами підготовки звернення до 
розгляду член Кваліфікаційної комісії з питань 
видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката 
інженера-землевпорядника та/або член 
Кваліфікаційної комісії з питань видачі та 
анулювання кваліфікаційного сертифіката 
інженера-геодезиста готує проект мотивованого 
рішення. 
2. Сертифікований інженер-землевпорядник та/або 
сертифікований інженер-геодезист, якого 
стосується письмове звернення, має право подати 
письмові пояснення та/або особисто бути 
присутнім на засіданні Комісій. 
3. Протоколи засідання Комісій, окрема думка чи 
окремі думки (у разі наявності), посилання на 
відеозапис засідання Комісій підлягають 
оприлюдненню на офіційному веб-сайті 
Держгеокадастру; 
(https://land.gov.ua/index.php/kvalifikatsiina-
komisiia/). 
4. Засідання Комісій з розгляду письмових звернень 
є відкритими і транслюються в мережі Інтернет. 
(https://land.gov.ua/index.php/kvalifikatsiina-
komisiia/) 

4. Ризик 4:  
ймовірність виникнення проявів 
недоброчесності у посадових осіб 
територіальних органів 
Держгеокадастру при наданні 
інформації про місцерозташування 
бажаної («вільної») земельної 
ділянки.  
 
Заплановані заходи:  

 
Грудень 2022 року 

 
Департамент ведення 

державного земельного 
кадастру  

(Кирилюк І.),  
Департамент 
землеустрою, 

використання та охорони 
земель (Гавлюк О.) 

 

 
Виконується.  
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за результатами проведеної 
інвентаризації документації із 
землеустрою Держгеокадастром 
будуть вжиті заходи щодо 
забезпечення проведення відповідних 
робіт із землеустрою і внесення до 
Державного земельного кадастру 
відомостей про земельні ділянки, 
речові права на які виникли до 1 січня 
2013 року, зокрема в частині: 
1. Проведення інвентаризації 
документації із землеустрою; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Головними управліннями Держгеокадастру в 
областях здійснено інвентаризацію документації  
із землеустрою, за якою здійснювалися формування 
земельних ділянок, складання правовстановлюючих 
документів, архівних примірників 
правовстановлюючих документів на земельні 
ділянки та складено реєстри земельних ділянок, 
речові права на які (документи, що посвідчують 
права на них) зареєстровано згідно із 
законодавством, що діяло до 1 січня 2013 року, та які 
не припинено на час проведення інвентаризації (далі 
– реєстри). 

Згідно з поданими реєстрами, відомості про 
1773,0 тис. правовстановлюючих документів 
відсутні в Державному земельному кадастрі. Із цієї 
кількості правовстановлюючих документів на 
1745,8 тис. правовстановлюючих документів 
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. 

Водночас зазначаємо, що відповідно до 
частини другої статті 55 Закону України «Про 
землеустрій» технічна документація із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) розробляється за 
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2. Визначення земельних ділянок, 
відомості про які не внесено до 
Державного земельного кадастру; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рішенням власника (розпорядника) земельної 
ділянки, землекористувача. 

Частиною четвертою статті 26 Закону України 
«Про землеустрій» визначено, що взаємовідносини 
замовників і розробників документації із 
землеустрою регулюються законодавством України 
і договором. 
2. За результатами проведення вищевказаної 
інвентаризації встановлено, що більшість земельних 
ділянок перебуває у приватній власності фізичних 
осіб. Кожен власник земельної ділянки повинен 
прийняти рішення про виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості). Проте існує складність у виконанні 
вимог абзацу третього підпункту 1 пункту 5 розділу 
ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України від 5 грудня 2019 року № 340-ІХ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо протидії рейдерству», через те що встановити 
фактичне місце знаходження фізичних осіб та їх 
контакті дані часто є неможливим. 

Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до 
статті 67 Закону України «Про землеустрій» за 
рахунок коштів Державного бюджету України в 
порядку, що визначається Кабінетом Міністром 
України, фінансується, зокрема, розробка технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) щодо земельних ділянок усіх форм 
власності, сформованих до 2004 року, відомості про 
які не внесені до Державного земельного кадастру, а 
також земельних ділянок усіх форм власності, речові 
права на які (документи, що посвідчують права на 
них) зареєстровано до 1 січня 2013 року, але 
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3. Розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) щодо земельних ділянок 
усіх форм власності, сформованих до 
2004 року, відомості про які не 
внесені до Державного земельного 
кадастру, а також земельних ділянок 
усіх форм власності, речові права на 
які (документи, що посвідчують 
права на них) зареєстровано 
до 1 січня 2013 року, але відомості 
про які не внесено до Державного 
земельного кадастру; 
4. Внесення до Державного 
земельного кадастру відомостей про 
земельні ділянки усіх форм власності, 
сформованих до 2004 року, відомості 
про які не внесені до Державного 
земельного кадастру, а також 
земельних ділянок усіх форм 
власності, речові права на які 
(документи, що посвідчують права на 
них) зареєстровано до 1 січня 
2013 року, але відомості про які не 
внесено до Державного земельного 
кадастру 

відомості про які не внесені до Державного 
земельного кадастру. 
3. На сьогодні відсутнє фінансування на виконання 
вищезазначених робіт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. У разі наявності фінансування та розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) щодо земельних ділянок 
усіх форм власності, сформованих до 2004 року, до 
Державного земельного кадастру будуть внесені 
відомості про земельні ділянки 

5. Ризик 5:  
ймовірність виникнення проявів 
недоброчесності у посадових осіб 
територіальних органів 

 
Грудень 2022 року 

 
Департамент ведення 

державного земельного 
кадастру  

 
Виконується. 
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Держгеокадастру у разі втрати 
(зникнення) паперового (архівного) 
примірника правовстановлюючого 
документа на право власності 
(користування) на земельну 
ділянку. 
 
Заплановані заходи:  
за результатами проведеної 
інвентаризації документації із 
землеустрою Держгеокадастром 
будуть вжиті заходи щодо 
забезпечення проведення відповідних 
робіт із землеустрою і внесення до 
Державного земельного кадастру 
відомостей про земельні ділянки, 
речові права на які виникли до 1 січня 
2013 року, зокрема в частині: 
1. Проведення інвентаризації 
документації із землеустрою; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Кирилюк І.),  
Департамент 
землеустрою, 

використання та охорони 
земель (Гавлюк О.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Головними управліннями Держгеокадастру в 
областях здійснено інвентаризацію документації  
із землеустрою, за якою здійснювалися формування 
земельних ділянок, складання правовстановлюючих 
документів, архівних примірників 
правовстановлюючих документів на земельні 
ділянки та складено реєстри земельних ділянок, 
речові права на які (документи, що посвідчують 
права на них) зареєстровано згідно із 
законодавством, що діяло до 1 січня 2013 року, та які 
не припинено на час проведення інвентаризації (далі 
– реєстри). 

Згідно з поданими реєстрами, відомості про 
1773,0 тис. правовстановлюючих документів 
відсутні в Державному земельному кадастрі. Із цієї 
кількості правовстановлюючих документів на 
1745,8 тис. правовстановлюючих документів 
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2. Визначення земельних  ділянок, 
відомості про які не внесено до 
Державного земельного кадастру; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Водночас зазначаємо, що відповідно до 
частини другої статті 55 Закону України «Про 
землеустрій» технічна документація із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) розробляється за 
рішенням власника (розпорядника) земельної 
ділянки, землекористувача. 

Частиною четвертою статті 26 Закону України 
«Про землеустрій» визначено, що взаємовідносини 
замовників і розробників документації із 
землеустрою регулюються законодавством України 
і договором. 
2. За результатами проведення вищевказаної 
інвентаризації встановлено, що більшість земельних 
ділянок перебуває у приватній власності фізичних 
осіб. Кожен власник земельної ділянки повинен 
прийняти рішення про виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості). Проте існує складність у виконанні 
вимог абзацу третього підпункту 1 пункту 5 розділу 
ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України від 5 грудня 2019 року № 340-ІХ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо протидії рейдерству», через те що встановити 
фактичне місце знаходження фізичних осіб та їх 
контакті дані часто є неможливим. 

Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до 
статті 67 Закону України «Про землеустрій» за 
рахунок коштів Державного бюджету України в 
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3. Розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) щодо земельних ділянок 
усіх форм власності, сформованих до 
2004 року, відомості про які не 
внесені до Державного земельного 
кадастру, а також земельних ділянок 
усіх форм власності, речові права на 
які (документи, що посвідчують 
права на них) зареєстровано 
до 1 січня 2013 року, але відомості 
про які не внесено до Державного 
земельного кадастру; 
4. Внесення до Державного 
земельного кадастру відомостей про 
земельні ділянки усіх форм власності, 
сформованих до 2004 року, відомості 
про які не внесені до Державного 
земельного кадастру, а також 
земельних ділянок усіх форм 
власності, речові права на які 

порядку, що визначається Кабінетом Міністром 
України, фінансується, зокрема, розробка технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) щодо земельних ділянок усіх форм 
власності, сформованих до 2004 року, відомості про 
які не внесені до Державного земельного кадастру, а 
також земельних ділянок усіх форм власності, речові 
права на які (документи, що посвідчують права на 
них) зареєстровано до 1 січня 2013 року, але 
відомості про які не внесені до Державного 
земельного кадастру. 
3. На сьогодні відсутнє фінансування на виконання 
вищезазначених робіт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. У разі наявності фінансування та розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) щодо земельних ділянок 
усіх форм власності, сформованих до 2004 року, до 
Державного земельного кадастру будуть внесені 
відомості про земельні ділянки 
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(документи, що посвідчують права на 
них) зареєстровано до 1 січня 
2013 року, але відомості про які не 
внесено до Державного земельного 
кадастру 

6. Ризик 6: 
ймовірність виникнення проявів 
недоброчесності посадових осіб 
структурних підрозділів 
внутрішнього аудиту з метою 
задоволення своїх приватних 
інтересів під час здійснення 
внутрішнього аудиту шляхом 
сприяння посадовим особам об’єкта 
контролю уникнути (зменшити) 
контролю за їхньою діяльністю та 
приховати факти порушень вимог 
законодавства. 
 
Заплановані заходи:  
застосування принципу ротації 
посадових осіб структурних 
підрозділів внутрішнього аудиту, а 
саме: направлення їх для 
проведення аудиту в інші 
територіальні органи 
Держгеокадастру та державні 
підприємства в інших областях) 

 
Протягом 2021–

2022 років 

 
Управління внутрішнього 

аудиту 
(Осадчий А.) 

 
Виконується. 
Застосовано принцип ротації посадових осіб 
структурних підрозділів внутрішнього аудиту, а 
саме: направлення їх для проведення аудиту в інші 
територіальні органи Держгеокадастру та державні 
підприємства в інших областях, а саме: 
на виконання пункту 6 наказу Держгеокадастру 
від 09.02.2022 № 53 «Про здійснення планового 
внутрішнього аудиту» забезпечено ротацію 
2 внутрішніх аудиторів територіальних органів 
Держгеокадастру;  
на виконання пункту 6 наказу Держгеокадастру 
від 11.02.2022 № 61 «Про здійснення планового 
внутрішнього аудиту» забезпечено ротацію 
1 внутрішнього аудитора територіального органу 
Держгеокадастру; 
на виконання пункту 6 наказу Держгеокадастру 
від 19.05.2022 № 109 «Про здійснення планового 
внутрішнього аудиту» забезпечено ротацію 
1 внутрішнього аудитора територіального органу 
Держгеокадастру; 
на виконання пункту 6 наказу Держгеокадастру 
від 26.05.2022 № 115 «Про здійснення 
позапланового внутрішнього аудиту» забезпечено 
ротацію 1 внутрішнього аудитора територіального 
органу Держгеокадастру 

7. Ризик 7: 
ймовірність встановлення 
дискримінаційних вимог до 

 
 
 

  
Виконується. 
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учасників процедури публічної 
закупівлі. 
 
Заплановані заходи:  
1. Використання модулів аналітики 
ВІ Prozorro та системи YouControl на 
етапі підготовки тендерної 
документації. 
 
 
2. Проведення аналізу ринку та 
вивчення того, на скільки заявлені  
замовником в тендерній документації 
характеристики товару, роботи чи 
послуги є специфічними чи 
спеціальними у порівнянні з іншими 
 

 
 
 
 

1. Протягом 
2021–2022 років 

(під час 
проведення 
процедури 
закупівель) 

2. Протягом 
2021–2022 років 

(під час 
проведення 
процедури 
закупівель) 

Департамент фінансового 
та бухгалтерського 

забезпечення 
(Татаренко В.)  

 
 
 
 
1. Аналітичні модулі ВІ Prozorro та система 
YouControl використовуються на підготовчому 
етапі здійснення закупівель.  
 
 
 
2. Проведено аналіз ринку та вивчення того, на 
скільки заявлені замовником характеристики 
товару, роботи чи послуги є специфічними чи 
спеціальними у порівнянні з іншими  

8. Ризик 8:  
ймовірність виникнення проявів 
недоброчесності у представників 
юридичної служби 
Держгеокадастру в суді під час 
підготовки документів або 
безпосередньо представництва 
інтересів Держгеокадастру в судах 
із метою задоволення своїх 
приватних інтересів або інтересів 
інших зацікавлених осіб. 
 
Заплановані заходи:  
1. Внесення до Положення про 
порядок організації та ведення 
претензійної та позовної роботи, 
затвердженого наказом 
Держгеокадастру від 29.01.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Грудень 
2021 року 

 
 
 

 
Юридичний департамент 

(Даугуль В.) 

 
Виконується (частково не виконано у встановлений 
строк).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Зміни до Положення про порядок організації та 
ведення претензійної та позовної роботи, 
затвердженого наказом Держгеокадастру 
від 29.01.2016 № 40, не внесено. Юридичним 
департаментом розроблено проект наказу «Про 
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№ 40, норм, що визначатимуть 
повноваження представника 
Держгеокадастру у судовому процесі, 
а саме: 
 
1.1. Визначення широкого переліку 
осіб, які уповноважені представляти 
інтереси Держгеокадастру та його 
територіальних органів.  
1.2. Визначення (закріплення) 
вичерпного переліку прав 
представника Держгеокадастру у 
судовому процесі щодо вчинення 
відповідних дій від імені 
Держгеокадастру. 
2. Дублювання у посадових 
інструкціях представника 
Держгеокадастру у судовому процесі 
вичерпного переліку прав щодо 
вчинення відповідних дій від імені 
Держгеокадастру згідно зі змінами, 
внесеними до Положення про 
порядок організації та ведення 
претензійної та позовної роботи, 
затвердженого наказом 
Держгеокадастру від 29.01.2016 № 40 
3. Забезпечення участі мінімум двох 
представників юридичної служби 
Держгеокадастру для 
безпосереднього представництва  
інтересів Держгеокадастру у судових 
справах з підвищеним рівнем 
корупційного ризику 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Грудень 
2021 року 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Протягом 2021–
2022 років 

внесення змін до наказу про затвердження 
Положення про порядок організації та ведення 
претензійної та позовної роботи в Держгеокадастрі 
від 29.01.2016 № 40». Відповідний проект наказу з 
додатками перебуває на погодженні.  
1.1. Перелік осіб, які уповноважені представляти 
інтереси Держгеокадастру та його територіальних 
органів, визначено (передбачено).  
 
1.2.  Перелік прав представника Держгеокадастру у 
судовому процесі щодо вчинення відповідних дій 
від імені Держгеокадастру визначено (передбчено).  
 
 
 
2. Дублювання прав у посадових інструкціях 
представника Держгеокадастру у судовому процесі 
буде здійснено після затвердження змін до 
Положення про порядок організації та ведення 
претензійної та позовної роботи, затвердженого 
наказом Держгеокадастру від 29.01.2016 № 40.  
 
 
 
 
 
3. Участь в судових засіданнях в режимі 
відеоконференції здійснюється двома та більше 
представниками Держгеокадастру.  
У першому півріччі 2022 року судових справ з 
підвищеним рівнем корупційного ризику не було 

9. Ризик 9:  
 

  
Виконується.  
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ймовірність встановлення 
необґрунтованої (завищеної) ціни 
договору, штучне завищення 
обсягів закупівлі. 
 
Заплановані заходи:  
1. Проведення аналізу необхідних 
обсягів закупівель.  
 
 
 
 
 
2. Проведення моніторингу цін при  
визначенні очікуваної вартості 
закупівлі, товарів, робіт та послуг при 
здійсненні закупівель.  
 
 
 
3. Складання звітів про 
ефективність закупівель із 
зазначенням інформації про 
успішні/неуспішні процедури, 
показники економії, виконання 
планів, поточний стан договорів та 
статуси наявних скарг тощо 

 
 
 
 
 

1. Протягом 
2021–2022 років 

(під час підготовки 
документації та 

проведенні 
процедури 
закупівель) 

2. Протягом 
2021–2022 років 

(під час підготовки 
документації та 

проведенні 
процедури 
закупівель) 
3. Січень 
2022 року 

 

Департамент фінансового 
та бухгалтерського 

забезпечення 
(Татаренко В.) 

 

 
 
 
 
 
1. Аналіз необхідних обсягів закупівель проведено. 
 
 
 
 
 
 
2. Моніторинг цін при визначенні очікуваної 
вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при 
здійсненні закупівель проведено.  
 
 
 
 
3. Звіт про ефективність закупівель складено 
(у січні 2022 року за 2021 рік) 

10. Ризик 10:  
ймовірність виникнення проявів 
недоброчесності, необ’єктивного 
оцінювання членами 
Кваліфікаційної комісії під час усної 
частини іспиту (співбесіди) при 
отриманні кваліфікаційних 
сертифікатів інженера-

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Управління сертифікації 

та нагляду у сфері 
землеустрою 

(Лахматова О.) 

 
Виконано (100%).  
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землевпорядника та інженера-
геодезиста. 
 
Заплановані заходи:  
1. Внесення змін до Порядку роботи 
Кваліфікаційної комісії, видачі та 
анулювання кваліфікаційного 
сертифіката інженера-
землевпорядника та інженера-
геодезиста, затвердженого наказом 
Мінагрополітики від 28.07.2017 
№ 392 та зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 
22 серпня 2017 р. за № 1044/30912, 
зокрема в частині: проведення іспитів 
для отримання кваліфікаційного 
сертифікату у формі тестів. 
2. Розроблення програмного 
забезпечення для запровадження 
прозорого автоматизованого 
тестування інженерами-
землевпорядниками та інженерами-
геодезистами під час отримання 
кваліфікаційного сертифіката 
інженера-землевпорядника та 
інженера-геодезиста 

 
 
 
 

1. Грудень 
2021 року 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Лютий 
2022 року 

 
 
 
 
1. Видано наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 27.10.2021 № 317 «Про 
питання сертифікації інженерів-землевпорядників 
та інженерів-геодезистів», зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 07 грудня 2021 року 
за № 1582/37204. Кваліфікаційний іспит 
проводиться у формі тестування. 
 
 
 
 
 
2. Розроблено програмне забезпечення та 
запроваджено процес прозорого автоматизованого 
тестування інженерами-землевпорядниками та 
інженерами-геодезистами під час отримання 
кваліфікаційного сертифіката інженера-
землевпорядника та інженера-геодезиста. 
Проходження тестування здійснюється за 
допомогою тестових завдань, затверджених 
рішенням Кваліфікаційної комісії. 
Оцінювання результатів тестування здійснюється 
автоматично системою за встановленою 
методикою оцінювання, після чого результати 
роздруковуються і підписуються особою, яка 
проходила тестування. 
Програмне забезпечення для проходження 
тестування та оцінювання результатів тестування є 
автономним та використовується виключно на 
робочих місцях «комп’ютерного кабінету».  
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Тобто, система керування, втручання чи будь-який 
інший метод впливу на процес проходження 
тестування чи складання результатів тестування 
відсутні 

11. Ризик 11:  
поділ предмету закупівлі 
 
Заплановані заходи:  
1. Проведення замовником 
попередніх ринкових консультацій 
при плануванні закупівель та 
організації їх проведення з метою 
аналізу ринку, у тому числі 
отримання рекомендацій та 
інформації від суб’єктів 
господарювання  відповідно до 
частини 4 статті 4 Закону України 
«Про публічні закупівлі». 
2. Здійснення аналізу річного плану 
закупівель та контролю за 
пропозиціями на підготовчому етапі 
закупівель 

 
 
 
 

1. Протягом 
2021–2022 років 

(під час підготовки 
документації та 

проведенні 
процедури 
закупівель) 

 
 
 

2. IV квартал 
2021 року 

 
Департамент фінансового 

та бухгалтерського 
забезпечення 

(Татаренко В.) 
 

 
Виконується.  
 
 
1. Здійснено (проведено) попередні ринкові 
консультації при плануванні закупівель та 
організації їх проведення. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Аналіз річного плану закупівель (переліку та 
обсягів закупівель товарів, робіт і послуг) та 
контроль за пропозиціями на підготовчому етапі 
закупівель здійснено 

Розділ ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування  
1. Забезпечення організації навчання 

державних службовців, працівників 
підприємств з питань запобігання та 
виявлення корупції 

Протягом 2021–
2022 років 

Департамент управління 
персоналом 

Держгеокадастру,  
Відділ з питань 

запобігання та виявлення 
корупції 

Держгеокадастру,  
керівники територіальних 
органів Держгеокадастру, 
підприємств, що належать 

до сфери управління 
Держгеокадастру,  

Виконується. 
Протягом звітного періоду три працівника 
уповноваженого підрозділу з питань запобігання та 
виявлення корупції Держгеокадастру підвищили 
кваліфікацію за загальною короткостроковою 
програмою з питань запобігання та виявлення 
корупції та отримали відповідні сертифікати.  
Також 1 особа у територіальних органах 
Держгеокадастру підвищила кваліфікацію на 
короткостроковому семінарі з питань запобігання 
та виявлення корупції та отримала сертифікат. 
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уповноважені підрозділи 
(уповноважені особи) з 
питань запобігання та 

виявлення корупції 
зазначених органів 

Протягом звітного періоду 44 працівника 
територіальних органів Держгеокадастру та 
підприємств, що належать до сфери управління 
Держгеокадастру, підвищили кваліфікацію з 
питань запобігання та виявлення корупції на 
онлайн-платформах, у тому числі Prometheus  

2. Проведення нарад (навчань) з 
працівниками з таких 
тем:  заповнення електронних 
декларацій, дотримання строків їх 
подання, порядок та строки подання 
повідомлень про суттєві зміни в 
майновому стані, обмеження щодо 
сумісництва та суміщення з іншими 
видами діяльності, алгоритм дій при 
виявленні конфлікту інтересів, у разі 
надходження пропозиції щодо 
неправомірної вигоди або подарунка 
тощо 

Протягом 2021–
2022 років 

Відділ з питань 
запобігання та виявлення 

корупції 
Держгеокадастру,  

уповноважені підрозділи 
(уповноважені особи) з 
питань запобігання та 

виявлення корупції 
територіальних органів 

Держгеокадастру, 
підприємств, що належать 

до сфери управління 
Держгеокадастру 

Виконується. 
Уповноваженим підрозділом з питань запобігання 
та виявлення корупції апарату Держгеокадастру 
протягом звітного періоду проведено 6 заходів 
навчального спрямування відповідно до Плану-
графіку навчальних заходів з антикорупційної 
тематики в Держгеокадастрі на 2021–2022 роки 
(додаток 3 до Антикорупційної програми 
Державної служби України з питань геодезії, 
картографії та кадастру на 2021–2022 роки 
(розділ ІІІ), а саме: 
16.02.2022 для працівників апарату 
Держгеокадастру проведено навчання на тему: 
«Особливості заповнення електронних декларацій» 
(у вказаному заході взяло участь 130 осіб);  
з 13.04.2022 по 06.05.2022 забезпечено проведення 
трьох тестувань на тему: «Відповідальність за 
порушення вимог фінансового контролю», для:  
працівників апарату Держгеокадастру (59 осіб);  
уповноважених осіб з питань запобігання та 
виявлення корупції територіальних органів 
Держгеокадастру (20 осіб);  
уповноважених осіб з питань запобігання та 
виявлення корупції підприємств, що належать до 
сфери управління Держгеокадастру (4 особи);  
15.02.2022 забезпечено проведення двох тестувань 
на тему щодо проблемних питань застосування 
антикорупційного законодавства, зокрема для:  
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уповноважених осіб з питань запобігання та 
виявлення корупції територіальних органів 
Держгеокадастру (25 осіб);  
уповноважених осіб з питань запобігання та 
виявлення корупції підприємств, що належать до 
сфери управління Держгеокадастру (22 особи). 
Територіальними органами Держгеокадастру та 
підприємствами, що належать до сфери управління 
Держгеокадастру, організовано та проведено понад 
80 навчань, семінарів та тренінгів із проблемних 
питань застосування антикорупційного 
законодавства 


