
 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ 

Держгеокадастр  
вул. Святослава Хороброго, 3, м. Київ, 03151,  

тел. (044) 299 35 31, факс (044) 249 96 70, e-mail: land@land.gov.ua   

Код ЄДРПОУ 39411771 

______________ № __________________     На № __________________ від ___________ 

Національне агентство з питань 

запобігання корупції  

 

Про погодження проекту постанови  

Кабінету Міністрів України 

 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру 

в межах компетенції розглянула проект постанови Кабінету Міністрів України  

«Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки», 

надісланий Національним агентством з питань запобігання корупції  

(далі – Національне агентство) листом від 27.11.2022 № 10-05/24165-22, та погоджує 

його із зауваженнями, що додаються. 

Згідно з пунктом 5 параграфа 37 Регламенту Кабінету Міністрів України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. 

№ 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 

2011 р. № 1156), позицію Держгеокадастру щодо зазначеного проекту акта 

погоджено Міністром аграрної політики та продовольства України 

Миколою Сольським (лист від 09.12.2022 № 21-6000-05.1/25781 додається).  

 

Додаток: на 23 арк. в 1 прим. 

 
 

В. о. Голови                                                                     Сергій ЗАВАДСЬКИЙ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 

Віталій Врублевський 299 35 63 Національне агентство з питань запобігання корупції

№27447/0/03-22 від 09.12.2022



ЗАУВАЖЕННЯ 

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки» 

 

Проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки» пропонується затвердити 

Державну антикорупційну програму на 2023–2025 роки (далі – Програма).  

У додатку 1 до Програми наведено очікувані стратегічні результати  

з виконання Програми (наведено опис проблем, очікувані стратегічні результати 

виконання Програми, а також показники (індикатори) їх досягнення). 

 

1. Пунктом 2.5.5. (додаток 1) визначено проблему: «Процедура справляння 

земельного податку та передачі в оренду державних та комунальних земель 

супроводжується корупційними ризиками, обумовленими можливістю надання  

їх у користування, за вартістю, що є нижчою за ринкову».  

Абзацом третім опису проблеми визначено: «Формула і методика розрахунку 

нормативної грошової оцінки є надзвичайно складною та не забезпечує відповідну 

якість результатів таких розрахунків, для неї притаманна відсутність чітких  

та простих алгоритмів перевірки якості її виконання, що призводить до зловживань 

з боку уповноважених органів та посадових осіб. Коефіцієнти, які характеризують 

вплив локальних факторів, що зазначені у додатку 7 до Порядку нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів, не мають чіткого значення  

та дозволяють встановлювати значення цього коефіцієнту у діапазоні від 5 % до 15 %, 

отже, й довільно змінювати нормативну грошову оцінку окремих земельних ділянок.».  

Зазначаємо, що 10 листопада 2021 року набрала чинності постанова Кабінету 

Міністрів України від 03 листопада 2021 року № 1147 «Про затвердження Методики 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок» (далі – Постанова № 1147), якою 

затверджено Методику нормативної грошової оцінки земельних ділянок (далі – 

Методика), внесено зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року 

№ 1051, а також визнано такими, що втратили чинність, низку постанов Кабінету 

Міністрів України.  

Пунктом 3 Постанови № 1147 передбачено визнати такими, що втратили 

чинність, деякі постанови Кабінету Міністрів України, зокрема, постанову Кабінету 

Міністрів України від 23 березня 1995 року № 213 «Про Методику нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів». 

Методикою змінено процедуру проведення нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок та набори вихідних даних для проведення такої оцінки  

і, як наслідок, змінено набори факторів та відповідних коефіцієнтів.  

Також зазначаємо, що Методикою істотно спрощено процедуру проведення 

оцінки, а також виключено використання локальних факторів. 

З огляду на вказане вважаємо за доцільне виключити абзац третій опису 

проблеми пункту 2.5.5. 
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2. Заходом 2.5.4.1.1. (додаток 2) очікуваного стратегічного результату «Процес 

формування земельних ділянок переглянуто та спрощено (зменшено кількість 

кроків адміністративних процедур)» проблеми 2.5.4. «Процедура формування 

земельних ділянок є ускладненою і такою, що супроводжується надмірною 

дискрецією» передбачається необхідність розроблення проекту закону про 

внесення змін до Закону України «Про землеустрій» (далі – Закон), яким: 

встановлено, що документація із землеустрою та оцінки земель,  

що використовувалася для внесення відомостей до Державного земельного 

кадастру, передається до Державного фонду документації із землеустрою  

та оцінки земель автоматично засобами електронного документообігу 

безпосередньо після внесення відомостей до Державного земельного кадастру; 

визначено єдині вимоги щодо встановлення відповідності положень 

документації із землеустрою та технічної документації із оцінки земель вимогам 

законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також раніше 

затвердженій документації із землеустрою або містобудівній документації,  

із використанням уніфікованого переліку питань («чек-листа»). 

Пропонуємо дати початку та дати завершення виконання заходів 2.5.4.1.1–

2.5.4.1.4 зазначити квітень 2023-го – грудень 2023 року (додаток 2 до зауважень). 

 

3. У заході 2.5.4.1.5 (додаток 2) підпункт 4 виключити, оскільки його 

виконання необхідно здійснити після виконання завдання, визначеного заходами 

2.5.4.1.1–2.5.4.1.4 (додаток 2 до зауважень). 

 

4. Що стосується заходу 2.5.4.1.9 (додаток 2), то відповідно до підпункту 3 

пункту 12 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 

Державний земельний кадастр» протягом 2021–2023 років забезпечити реалізацію 

пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей 

про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками  

та за результатами його реалізації подати до Верховної Ради України проект закону 

щодо надання сертифікованим інженерам-землевпорядникам статусу державних 

кадастрових реєстраторів.  

Встановити, що:  

протягом реалізації пілотного проекту сертифіковані інженери-

землевпорядники в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, 

мають права та обов’язки, передбачені цим Законом для державних кадастрових 

реєстраторів;  

рішення сертифікованих інженерів-землевпорядників про внесення до 

Державного земельного кадастру відомостей, що не відповідають зазначеному 

Закону та порушують права, охоронювані законом інтереси фізичних чи юридичних 

осіб, держави чи територіальної громади, можуть бути скасовані центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних 

відносин, із власної ініціативи або за скаргами фізичних чи юридичних осіб,  

або судом. Рішення сертифікованих інженерів-землевпорядників про державну 

реєстрацію земельних ділянок, щодо яких зареєстровані речові права, а також про 

внесення до Державного земельного кадастру змін до таких відомостей 

скасовуються лише у судовому порядку.  
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Водночас згідно з частиною п’ятою статті 5 вказаного Закону внесення 

відомостей до Державного земельного кадастру та користування такими 

відомостями здійснюється виключно на підставі та відповідно до цього Закону. 

Забороняється вимагати для внесення відомостей до Державного земельного 

кадастру та користування такими відомостями надання документів та здійснення 

дій, прямо не передбачених цим Законом. 

З огляду на зазначене у позиції «Найменування та зміст заходу» слова «Закону 

України «Про землеустрій» вважаємо за доцільне замінити словами «Закону 

України «Про Державний земельний кадастр».  

Крім того, повідомляємо, що згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів 

України від 10 травня 2022 року № 563 «Деякі питання регулювання земельних 

відносин» зупинено реалізацію пілотного проекту щодо внесення до Державного 

земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими 

інженерами-землевпорядниками, запровадженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 грудня 2021 року № 1438 «Деякі питання реалізації пілотного 

проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 

земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками», на період дії 

воєнного стану та протягом місяця після його припинення або скасування.  

З урахуванням викладеного потребують уточнення строки виконання 

завдання, тому пропонуємо дату початку виконання завдання встановити з січня 

2024 року (додаток 2 до зауважень). 

 

5. Заходом 2.5.4.2.1. (додаток 2) очікуваного стратегічного результату 2.5.4.2. 

«Внесено зміни до земельного законодавства, що передбачають комплексну 

електронну процедуру формування земельних ділянок» передбачається 

необхідність розроблення проекту закону про внесення змін до Закону, якими буде 

визначено: 

єдину форму складання документації із землеустрою та технічної документації 

із оцінки земель у вигляді електронного документа, що підписаний кваліфікованим 

цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника із кваліфікованою 

позначкою часу; 

електронну взаємодію суб’єктів землеустрою під час розроблення, 

погодження, затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації 

земельних ділянок та інших об’єктів Державного земельного кадастру  

із використанням, зокрема, електронних кабінетів суб’єктів землеустрою  

та використання виключно електронного документообігу. 

Також заходом 2.5.4.2.5. (додаток 2) передбачається необхідність розроблення 

проекту постанови Кабінету Міністрів України, що визначатиме: 

порядок електронної взаємодії суб’єктів землеустрою під час розроблення, 

погодження, затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації 

земельних ділянок та інших об’єктів Державного земельного кадастру  

із використанням, зокрема, електронних кабінетів суб’єктів землеустрою  

та використання виключно електронного документообігу; 

порядок адміністрування електронної системи взаємодії суб’єктів 

землеустрою. 
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Згідно з частиною першою статті 1 Закону документація із землеустрою 

(землевпорядна документація) – затверджені в установленому порядку текстові  

та графічні матеріали, якими регулюється використання та охорона земель 

державної, комунальної та приватної власності, а також матеріали обстеження  

і розвідування земель тощо. 

Відповідно до частин першої, третьої та четвертої статті 25 Закону 

документація із землеустрою розробляється в електронній та паперовій формах  

у вигляді схеми, проекту, робочого проекту або технічної документації. Особливим 

видом такої документації є документація із землеустрою, яка одночасно  

є містобудівною документацією, – комплексні плани просторового розвитку 

територій територіальних громад, генеральні плани населених пунктів, детальні 

плани територій. Затверджена документація із землеустрою є публічною  

та загальнодоступною. 

Види документації із землеустрою та їх склад встановлюються виключно Законом. 

Відповідність документації із землеустрою в електронному вигляді 

положенням нормативно-технічних документів, норм і правил у сфері землеустрою 

засвідчується кваліфікованим електронним підписом сертифікованого інженера-

землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою, з використанням 

кваліфікованої електронної позначки часу, а в паперовій формі – підписом  

та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника,  

який відповідає за якість робіт із землеустрою. 

Згідно з частинами першою та другою статті 29 Закону документація  

із землеустрою включає в себе текстові та графічні матеріали і містить обов’язкові 

положення, встановлені завданням на розробку відповідного виду документації. 

Документація із землеустрою розробляється на основі завдання на розробку 

відповідного виду документації, затвердженого замовником. 

Нормами частини четвертої статті 26 Закону встановлено, що взаємовідносини 

замовників і розробників документації із землеустрою регулюються 

законодавством України і договором. 

Згідно з частиною першою статті 627 Цивільного кодексу України сторони  

є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору  

з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв 

ділового обороту, вимог розумності та справедливості. 

З огляду на вищезазначене замовник та розробник документації із землеустрою 

на основі завдання на розробку відповідного виду документації самостійно 

визначають умови та кінцевий результат виконання робіт в електронній чи 

паперовій формі. 

Варто зазначити, що відповідно до статті 4 Закону суб’єктами землеустрою є: 

органи державної влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим,  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування; 

юридичні та фізичні особи, які здійснюють землеустрій; 

землевласники та землекористувачі. 

Наприклад, щоб громади, місцеві державні адміністрації, територіальні органи 

Держгеокадастру та інші органи виконавчої влади взаємодіяли під час розроблення, 

погодження, затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації 
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земельних ділянок та інших об’єктів Державного земельного кадастру, то, ймовірно, 

необхідно створити єдину державну систему електронного документообігу. 

Відповідно до пункту 1 Положення про Міністерство цифрової трансформації 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 

2019 року № 856, Мінцифри є головним органом у системі центральних органів 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики:  

у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових 

інновацій та технологій, електронного урядування та електронної демократії, 

розвитку інформаційного суспільства, інформатизації; у сфері впровадження 

електронного документообігу; у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових 

прав громадян; у сферах відкритих даних, публічних електронних реєстрів, 

розвитку національних електронних інформаційних ресурсів  

та інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу  

до мережі Інтернет та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу; у сфері 

надання електронних та адміністративних послуг; у сферах електронних довірчих 

послуг та електронної ідентифікації; у сфері розвитку ІТ-індустрії; у сфері розвитку 

та функціонування правового режиму Дія Сіті. 

Тобто відповідальним виконавцем за електронну взаємодію суб’єктів 

землеустрою під час розроблення, погодження, затвердження документації  

із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та інших об’єктів 

Державного земельного кадастру із використанням, зокрема, електронних кабінетів 

суб’єктів землеустрою та використання виключно електронного документообігу 

пропонуємо визначити Мінцифри (додаток 2 до зауважень). 

 

6. Очікуваним стратегічним результатом 2.5.4.4. «Забезпечено проведення 

інвентаризації земельних ділянок державної і комунальної форм власності, 

сільськогосподарського призначення державної і комунальної форм власності  

та внесення отриманих за підсумками інвентаризації відомостей про такі земельні 

ділянки до Державного земельного кадастру» визначено заходи 2.5.4.4.1. (додаток 2) 

«Виконання робіт із інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної форми власності та внесення отриманих за підсумками 

інвентаризації відомостей про такі земельні ділянки до Державного земельного 

кадастру із дотриманням умов Угоди про позику «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» між Україною та Міжнародним 

банком реконструкції та розвитку від 27 серпня 2019 року № 8973-UA» та 2.5.4.4.2. 

«Виконання робіт із інвентаризації земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення державної форми власності та внесення отриманих за підсумками 

інвентаризації відомостей про такі земельні ділянки до Державного земельного 

кадастру із дотриманням умов Угоди про позику «Програма «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» між Україною та Міжнародним 

банком реконструкції та розвитку від 27 серпня 2019 р. № 8973-UA».  

Згідно з частиною першою статті 35 Закону інвентаризація земель проводиться 

з метою встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їхніх меж, 

розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, 

використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення  

і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, 
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встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення 

Державного земельного кадастру, виявлення та виправлення помилок у відомостях 

Державного земельного кадастру, здійснення державного контролю  

за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.  

Відповідно до пункту 3, абзаців першого та сьомого пункту 8 та пункту 9 

Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 05 червня 2019 року № 476, державна інвентаризація земель 

та земельних ділянок – інвентаризація земель, яка проводиться з метою формування 

земельних ділянок усіх форм власності, визначення їх угідь та у разі потреби 

віднесення таких земельних ділянок до певних категорій для інформаційного 

наповнення Державного земельного кадастру. 

Підставою для проведення інвентаризації земель є рішення власників 

(розпорядників) земельних ділянок або рішення сільських, селищних, міських рад. 

Рішення про розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення приймається  

у порядку, визначеному статтею 35 Закону. 

Проведення державної інвентаризації земель та земельних ділянок забезпечує 

Держгеокадастр або його територіальний орган шляхом прийняття наказу про 

проведення державної інвентаризації земель та земельних ділянок. 

Замовниками можуть бути органи державної влади, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим чи органи місцевого самоврядування, землевласники  

і землекористувачі, а також інші юридичні та фізичні особи. 

З огляду на вищевикладене пропонуємо підпункти 2.5.4.4.1 та 2.5.4.4.2 пункту 2.5.4. 

об’єднати в один і викласти в редакції, що наведена у додатку 2 до цих зауважень.  

Крім того, у додатку 1 до Програми захід 2.5.4.4 очікуваних стратегічних 

результаті викласти у редакції, що додається (додаток 1 до зауважень). 

 

7. Заходом 2.5.5.2.1. Мінфін визначено головним виконавцем щодо розроблення 

проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу України. Водночас 

виконавцем заходів 2.5.5.2.2.–2.5.5.2.4., якими передбачено проведення громадського 

обговорення проекту закону, його погодження, подання до Кабінету Міністрів України 

та супроводження у Верховний Раді України визначено Мінагрополітики  

та Держгеокадастром, що нелогічно. Отже, головним виконавцем заходів пропонуємо 

визначити Міністерство фінансів України (додаток 2 до зауважень). 

 

8. Заходами 2.5.8.1.1.–2.5.8.1.3 (додаток 2) передбачено завдання щодо 

забезпечення проведення аналітичного дослідження стосовно визначення підходів 

трансформації безоплатної приватизації земельних ділянок у інші форми соціальної 

підтримки населення, а також пропозицій щодо напрямів такої трансформації,  

а також розробка проекту закону, який реформує процедуру безоплатної 

приватизації земельних ділянок державної та комунальної власності, повернувши 

їй соціальну спрямованість та ввівши запобіжники, що суттєво обмежать 

зловживання відповідними правами. 

Водночас зазначаємо, що підпунктом 5 пункту 27 розділу Х «Перехідні 

положення» Земельного кодексу України встановлено, що безоплатна передача 
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земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на 

розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, 

розроблення такої документації забороняється. Положення цього підпункту не 

поширюються  

на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність власникам 

розташованих на таких земельних ділянках об’єктів нерухомого майна (будівель, 

споруд), а також на безоплатну передачу у приватну власність громадянам України 

земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності цим Кодексом.  

З урахуванням наведеного пропонуємо заходи 2.5.8.1.1.–2.5.8.1.2. виключити. 

Крім того, захід 2.5.8.1.3 (додаток 2) пропонуємо викласти у такій редакції:  

«Розроблення проекту закону, який регулює питання безоплатної приватизації 

земельних ділянок державної та комунальної власності, зокрема: 

вдосконалено нормативно-правове регулювання безоплатної передачі; 

збережено право на безоплатну передачу у приватну власність громадян 

земельних ділянок, що надані їм у користування до 2002 року і на яких розташовані 

належні їм існуючі житлові будинки та господарські споруди.». 

Також пропонуємо термін виконання заходу визначити після завершення 

воєнного стану (додаток 2 до зауважень). 

 

9. Що стосується заходів 2.5.9.1.1 (додаток 2) «Розроблення проекту закону, 

який визначає: повноваження щодо передачі відповідно до конкурсних прозорих 

цифровізованих процедур з використанням майданчика Prozzoro.sale земельних 

ділянок державної власності у власність або користування, в тому числі земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення, передано обласними державними 

(військовими) адміністраціями;», 2.5.9.1.5. (додаток 2) «Розроблення проекту 

постанови Кабінету Міністрів України, яка визначає: зміни до Положення про 

Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру,  

що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року 

№ 15, у частині надання повноваження щодо передачі земельних ділянок державної 

власності у власність або користування, в тому числі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, обласними державними (військовими) 

адміністраціями;», очікуваного стратегічного результату 2.5.9.1. «Повноваження 

щодо розпорядження землями державної власності, здійснення контролю  

за використанням та охороною земель, регулювання землеустрою, ведення 

Державного земельного кадастру розділено між окремими органами» та проблеми 

2.5.9. «Надмірна концентрація повноважень у центральному органі виконавчої 

влади, що реалізує державну політику в галузі земельних відносин, спричиняє 

конфлікт інтересів та масові зловживання», то звертаємо увагу, що запропонованим 

заходом не наведено жодної аргументації щодо того, чому розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення має перейти до обласних державних 

адміністрацій, а не, наприклад, до районних.  

Законом України від 28 квітня 2021 року № 1423-ІХ «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління  

та дерегуляції у сфері земельних відносин» вже значно дерегульовано процес 

землеустрою, зокрема більшу частину земель сільськогосподарського призначення 
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вже було передано із державної у комунальну власність для подальшого 

розпорядження.  

У державній власності залишилися лише ті земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення, які вже перебувають у постійному 

користуванні державних підприємств, установ та організаційні, тобто вільне 

розпорядження такими ділянками неможливе. 

Що стосується твердження, що надмірна концентрація повноважень  

у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі 

земельних відносин, спричиняє конфлікт інтересів та масові зловживання,  

то наголошуємо, що державні сільськогосподарські підприємства не належать до 

сфери управління Держгеокадастру, а земельні ділянки цих підприємств вже 

перебувають у постійному користуванні відповідно до державних актів.  

З огляду на наведене пропонуємо пункти 1 заходів 2.5.9.1.1. та 2.5.9.1.5 

виключити (додаток 2 до зауважень). 

 

10. Що стосується заходу підпункту 2.6.1.1.1 (додаток 2) «Розробка проекту 

Розпорядження Кабінету Міністрів України про проведення інвентаризації 

земель оборони:  

1) для Міністерства оборони України, Національної гвардії, Державної 

прикордонної служби України та Державної служби спеціального зв’язку  

та захисту інформації України визначено завдання провести інвентаризацію 

земель оборони і публічно відзвітувати про результати його виконання;  

2) для Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру 

визначено завдання забезпечувати функціонування інформаційного шару про 

землі оборони з розподілом за користувачами земель на Публічній кадастровій 

карті» очікуваного стратегічного результату 2.6.1.1. «До системи електронного 

обліку внесено всі дані, отримані за результатами повної інвентаризації об’єктів 

у сфері оборони, у тому числі дані про землі оборони і земельні ділянки суб’єктів 

господарювання оборонно-промислового комплексу» проблеми 2.6.1. 

«Непрозоре та неефективне користування та розпорядження землями оборони, 

об’єктами нерухомості в оборонно-промисловому комплексі, а також 

надлишковим рухомим військовим майном, об’єктами інтелектуальної 

власності; неконтрольоване споживання пального, яке закуповується для потреб 

Збройних Сил України», то прийняття такого розпорядження не усуне 

необхідності отримання рішення розпорядника землі на проведення 

інвентаризації земель, оскільки відповідно до статті 57 Закону технічна 

документація із землеустрою щодо інвентаризації земель розробляється  

за рішенням власників (розпорядників) земельних ділянок або за рішенням 

сільських, селищних, міських рад. 

 

11. Що стосується заходу підпункту 2.6.1.2.1 (додаток 2), то відповідно  

до частин першої та другої статті 36 Закону на офіційному вебсайті центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних 

відносин, оприлюднюються картографічна основа, індексні кадастрові карти (плани) 
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та всі відомості Державного земельного кадастру, передбачені статтями 12–15 

Закону, зокрема у векторному вигляді, без права їх зміни (редагування).  

Відомості, зазначені у частині першій цієї статті, підлягають оприлюдненню 

на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері земельних відносин, з моменту їх внесення до 

Державного земельного кадастру.  

З огляду на зазначене у підпункті 2 позиції «Найменування та зміст заходу» 

слово «наповнити» пропонуємо замінити словом «оприлюднити».  

 

12. Що стосується заходу 2.6.1.3.5, то згідно з Положенням про Державну 

службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 15 (у редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2021 року № 1302), 

Держгеокадастр є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

аграрної політики та продовольства і який реалізує державну політику у сфері 

національної інфраструктури геопросторових даних, земельних відносин, 

землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру.  

Згідно з нормами частини першої статті 1, частини першої статті 6  

Закону України «Про Державний земельний кадастр» Державний земельний 

кадастр – єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, 

розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, 

обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику 

земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами, про 

меліоративні мережі та складові частини меліоративних мереж.  

Ведення та адміністрування Державного земельного кадастру 

забезпечуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері земельних відносин.  

З огляду на викладене питання розроблення програмного забезпечення 

автоматизованої системи обліку і моніторингу споживання та якості пального  

в усіх структурних підрозділах, державних підприємств (у разі розподілу на них 

пально-мастильних матеріалів), і військових частин під централізованим 

управлінням Міноборони не належить до повноважень Держгеокадастру.  

Отже, позиція «Показник (індикатор) виконання» потребує доопрацювання 

в частині виключення слова «Держгеокадастром» та заміни на «Міноборони» або 

на іншого належного виконавця відповідно до компетенції. 

 

 

В. о. Голови Державної служби  

України з питань геодезії,  

картографії та кадастру                                                    Сергій ЗАВАДСЬКИЙ 

 



До Додатку 1 «Очікувані стратегічні результати з виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки»  

Пункт 2.5.4.4 очікуваних стратегічних результатів викласти в наступній редакції: 

Очікуваний стратегічний 

результат 

Показник (індикатор) досягнення Частка  

(у %) 

Джерело 

даних 

Базовий показник 

2.5.4.4. Забезпечено 

проведення державної 

інвентаризації земель 

1) проведено інвентаризацію земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної 

форми власності та внесено отримані за 

підсумками інвентаризації відомості про такі 

земельні ділянки до Державного земельного 

кадастру: 

а) 3 тис. га земель сільськогосподарського 

призначення державної власності 

проінвентаризовано та внесено відомості такі 

земельні ділянки до Державного земельного 

кадастру (3%); 

б) 6 тис. га земель сільськогосподарського 

призначення державної власності 

проінвентаризовано та внесено відомості такі 

земельні ділянки до Державного земельного 

кадастру (6%); 

в) 10 тис. га земель сільськогосподарського 

призначення державної власності 

проінвентаризовано та внесено відомості такі 

земельні ділянки до Державного земельного 

кадастру (10%) 

10% Держгеокадастр інвентаризацію 10 тис. га 

земель 

сільськогосподарського 

призначення державної 

власності не проведено 

2) проведено інвентаризацію земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення державної 

форми власності та внесено отримані за 

підсумками інвентаризації відомості про такі 

земельні ділянки до Державного земельного 

кадастру: 

а) 0,5 млн га земель несільськогосподарського 

призначення державної власності 

проінвентаризовано та внесено відомості такі 

90% Держгеокадастр 

ОДА 

інвентаризацію 2, 5 млн 

га земель 

несільськогосподарського 

призначення державної 

власності не проведено 



земельні ділянки до Державного земельного 

кадастру (30%); 

б) 1,5 млн га земель несільськогосподарського 

призначення державної власності 

проінвентаризовано та внесено відомості такі 

земельні ділянки до Державного земельного 

кадастру (60%); 

в) 2,5 млн га земель несільськогосподарського 

призначення державної власності 

проінвентаризовано та внесено відомості такі 

земельні ділянки до Державного земельного 

кадастру (90%) 

 



Додаток 2 

до Програми 

ЗАХОДИ 

з виконання Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки 

 

Найменування та зміст заходу 

Строки виконання 

Виконавці 

Фінансові ресурси 

Показник (індикатор) 

виконання 
Джерело даних Базовий показник   

Дата 

початку 

Дата 

завершення 

Джерела 

фінансування 

Обсяги фінансування 

(тис. грн) 

 

Проблема 2.5.4. Процедура формування земельних ділянок є ускладненою і такою, що супроводжується надмірною дискрецією 

Очікуваний стратегічний результат 2.5.4.1. Процес формування земельних ділянок переглянуто та спрощено (зменшено кількість кроків адміністративних процедур) 

2.5.4.1.1. Розроблення проекту закону про 

внесення змін до Закону України «Про 

землеустрій», яким: 

1) встановлено, що документація із землеустрою 

та оцінки земель, що використовувалася для 

внесення відомостей до Державного земельного 

кадастру, передається до Державного фонду 

документації із землеустрою та оцінки земель 

автоматично засобами електронного 

документообігу безпосередньо після внесення 

відомостей до Державного земельного кадастру; 

2) визначені єдині вимоги щодо встановлення 

відповідності положень документації із 

землеустрою та технічної документації із оцінки 

земель вимогам законів та прийнятих відповідно 

до них нормативно-правових актів, а також 

раніше затвердженій документації із 

землеустрою або містобудівної документації, із 

використанням уніфікованого переліку питань 

(«чек-листа») 

квітень 

2023 

червнень 

2023 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

законопроект 

розроблено та 

оприлюднено для 

проведення 

громадського 

обговорення 

Мінагрополітик

и 

проект закону не 

розроблено 

2.5.4.1.2. Проведення громадського обговорення 

проекту закону, зазначеного у описі заходу 

2.5.4.1.1., та забезпечення його доопрацювання (у 

разі потреби) 

липень 

2023 

липень 

2023 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

громадське обговорення 

проведено та 

оприлюднено його 

результати 

Офіційний 

вебсайт 

Мінагрополітик

и 

-“- 

2.5.4.1.3. Погодження проекту закону, 

зазначеного у описі заходу 2.5.4.1.1., із 

заінтересованими органами, проведення правової 

експертизи, подання до Кабінету Міністрів 

України та супровід в Уряді 

серпень 

2023 

листопад 

2023 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

законопроект схвалено 

Урядом та 

зареєстровано в 

Парламенті 

1. СКМУ. 

2. Офіційний 

вебпортал 

Парламенту 

України. 

-“- 

2.5.4.1.4. Супроводження розгляду проекту 

закону, зазначеного у описі заходу 2.5.4.1.1., у 

Верховній Раді України (в тому числі, у разі 

застосування до нього Президентом України 

права вето) 

грудень 

2023 

до 

підписання 

закону 

Президентом 

України 

Мінагрополітик

и 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

закон підписано 

Президентом України 

1. Офіційні 

друковані 

видання 

України. 

2. Офіційний 

вебсайт 

парламенту 

України. 

-“- 

2.5.4.1.5. Розроблення проекту постанови 

Кабінету Міністрів України, якою: 

січень  

2023 

березень 

2023 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

проект постанови 

розроблено та 

оприлюднено для 

Мінагрополітик

и 

проект постанови 

КМУ не 

розроблено 



2 

Найменування та зміст заходу 

Строки виконання 

Виконавці 

Фінансові ресурси 

Показник (індикатор) 

виконання 
Джерело даних Базовий показник   

Дата 

початку 

Дата 

завершення 

Джерела 

фінансування 

Обсяги фінансування 

(тис. грн) 

 

1) відновлено дію пілотного проекту щодо 

внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей про земельні ділянки 

сертифікованими інженерами-

землевпорядниками, у тому числі у період дії 

правового режиму воєнного стану; 

2) запроваджено можливість стажування 

сертифікованих інженерів-землевпорядників для 

здійснення повноважень державних кадастрових 

реєстраторів у рамках пілотного проекту у 

сертифікованих інженерів-землевпорядників, які 

вже здійснюють повноваження державних 

кадастрових реєстраторів; 

3) запроваджено публічність моніторингу 

здійснення сертифікованими інженерами-

землевпорядниками повноважень державних 

кадастрових реєстраторів; 

 

призначень на 

відповідний рік 

проведення 

громадського 

обговорення 

2.5.4.1.6. Проведення громадського обговорення 

проекту постанови, зазначеного в описі заходу 

2.5.4.1.5., та забезпечення його доопрацювання (у 

разі потреби) 

квітень 

2023 

 квітень 

2023 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

громадське обговорення 

проведено та 

оприлюднено його 

результати 

Офіційний 

вебсайт 

Мінагрополітик

и 

-“- 

2.5.4.1.7. Погодження проекту постанови, 

зазначеного в описі заходу 2.5.4.1.5., із 

заінтересованими органами, проведення правової 

експертизи, подання до Кабінету Міністрів 

України та супровід в Уряді (в тому числі, у разі 

несхвалення Кабінетом Міністрів України 

проекту постанови). 

 травень 

2023 

 червень 

2023 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

постанову схвалено 

Урядом 

1. СКМУ. 

2. Офіційний 

вебсайт Уряду 

України. 

-“- 

2.5.4.1.8. Щорічний моніторинг кількості 

земельних ділянок, що були зареєстровані у 

Державному земельному кадастрі 

сертифікованими інженерами-

землевпорядниками, які здійснювали 

повноваження державних кадастрових 

реєстраторів за результатами пілотного проекту 

щодо внесення до Державного земельного 

кадастру відомостей про земельні ділянки 

сертифікованими інженерами-

землевпорядниками 

січень  

2024 

березень 

2025 

Мінагрополітик

и 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

звіт за результатами 

моніторингу пілотного 

проекту опубліковано 

Мінагрополітик

и 

моніторинг не 

проводиться 

2.5.4.1.9. Розроблення проекту закону про 

внесення змін до Закону України «Про 

Державний земельний кадастр», яким визначено, 

що: 

1) сертифіковані інженери-землевпорядники 

мають права та обов’язки державних кадастрових 

реєстраторів; 

січень  

2024 

березень 

2024 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

законопроект 

розроблено та 

оприлюднено для 

проведення 

громадського 

обговорення 

Мінагрополітик

и 

проект закону не 

розроблено 



3 

Найменування та зміст заходу 

Строки виконання 

Виконавці 

Фінансові ресурси 

Показник (індикатор) 

виконання 
Джерело даних Базовий показник   

Дата 

початку 

Дата 

завершення 

Джерела 

фінансування 

Обсяги фінансування 

(тис. грн) 

 

2) рішення сертифікованих інженерів-

землевпорядників про внесення до Державного 

земельного кадастру відомостей, що не 

відповідають законодавству, порушують права, 

охоронювані законом інтереси фізичних чи 

юридичних осіб, держави чи територіальної 

громади, можуть бути скасовані центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері земельних відносин, з власної 

ініціативи, за скаргами фізичних чи юридичних 

осіб або судом; 

3) рішення сертифікованих інженерів-

землевпорядників про державну реєстрацію 

земельних ділянок, щодо яких зареєстровані 

речові права, а також про внесення до 

Державного земельного кадастру змін до таких 

відомостей скасовуються лише у судовому 

порядку 

2.5.4.1.10. Проведення громадського обговорення 

проекту закону, зазначеного у описі заходу 

2.5.4.1.9., та забезпечення його доопрацювання (у 

разі потреби) 

квітень 

2024 

квітень 

2024 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

громадське обговорення 

проведено та 

оприлюднено його 

результати 

Офіційний 

вебсайт 

Мінагрополітик

и 

-“- 

2.5.4.1.11. Погодження проекту закону, 

зазначеного у описі заходу 2.5.4.1.9., із 

заінтересованими органами, проведення правової 

експертизи, подання до Кабінету Міністрів 

України та супровід в Уряді 

травень 

2024 

вересень 

2024 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

законопроект схвалено 

Урядом та 

зареєстровано в 

Парламенті 

1. СКМУ. 

2. Офіційний 

вебсайт 

Парламенту 

України. 

-“- 

2.5.4.1.12. Супроводження розгляду проекту 

закону, зазначеного у описі заходу 2.5.4.1.9., у 

Верховній Раді України (в тому числі, у разі 

застосування до нього Президентом України 

права вето) 

жовтень 

2024 

до 

підписання 

закону 

Президентом 

України 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

закон підписано 

Президентом України 

1. Офіційні 

друковані 

видання 

України. 

2. Офіційний 

вебсайт 

парламенту 

України. 

-“- 

Очікуваний стратегічний результат 2.5.4.2. Внесено зміни до земельного законодавства, що передбачають комплексну електронну процедуру формування земельних ділянок 

2.5.4.2.1. Розроблення проекту закону про 

внесення змін до Закону України «Про 

землеустрій», яким передбачено: 

1) єдину форму складання документації із 

землеустрою та технічної документації із оцінки 

земель у вигляді електронного документа, що 

підписаний кваліфікованим цифровим підписом 

сертифікованого інженера-землевпорядника із 

кваліфікованою позначкою часу; 

2) електронну взаємодію суб’єктів землеустрою 

під час розроблення, погодження, затвердження 

січень  

2024 

березень 

2024 

Мінцифри 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

законопроект 

розроблено та 

оприлюднено для 

проведення 

громадського 

обговорення 

Мінагрополітик

и 

проект закону не 

розроблено 



4 

Найменування та зміст заходу 

Строки виконання 

Виконавці 

Фінансові ресурси 

Показник (індикатор) 

виконання 
Джерело даних Базовий показник   

Дата 

початку 

Дата 

завершення 

Джерела 

фінансування 

Обсяги фінансування 

(тис. грн) 

 

документації із землеустрою, державної 

реєстрації земельних ділянок та інших об’єктів 

Державного земельного кадастру із 

використанням, в тому числі, електронних 

кабінетів суб’єктів землеустрою та використання 

виключно електронного документообігу 

2.5.4.2.2. Проведення громадського обговорення 

проекту закону, зазначеного у описі заходу 

2.5.4.2.1., та забезпечення його доопрацювання (у 

разі потреби) 

квітень  

2024 

травень  

2024 

Мінцифри 

Мінагрополітик

и, 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

громадське обговорення 

проведено та 

оприлюднено його 

результати 

Офіційний 

вебсайт 

Мінагрополітик

и  

-“- 

2.5.4.2.3. Погодження проекту закону, 

зазначеного у описі заходу 2.5.4.2.1., із 

заінтересованими органами, проведення правової 

експертизи, подання до Кабінету Міністрів 

України та супровід в Уряді 

червень 

2024 

вересень 

2024 

Мінцифри 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

законопроект схвалено 

Урядом та 

зареєстровано в 

Парламенті 

1. СКМУ. 

2. офіційний 

вебсайт 

Парламенту 

України. 

-“- 

2.5.4.2.4. Супроводження розгляду проекту 

закону, зазначеного у описі заходу 2.5.4.2.1., у 

Верховній Раді України (в тому числі, у разі 

застосування до нього Президентом України 

права вето) 

жовтень 

2024 

до 

підписання 

закону 

Президентом 

України 

Мінцифри 

Мінагрополітик

и 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

закон підписано 

Президентом України 

1. Офіційні 

друковані 

видання 

України. 

2. Офіційний 

вебсайт 

парламенту 

України. 

-“- 

2.5.4.2.5. Розроблення проекту постанови 

Кабінету Міністрів України, яка визначає: 

1) порядок електронної взаємодії суб’єктів 

землеустрою під час розроблення, погодження, 

затвердження документації із землеустрою, 

державної реєстрації земельних ділянок та інших 

об’єктів Державного земельного кадастру із 

використанням, в тому числі, електронних 

кабінетів суб’єктів землеустрою та використання 

виключно електронного документообігу; 

2) порядок адміністрування електронної системи 

взаємодії суб’єктів землеустрою 

1 місяці 

після 

набарання 

чинності 

законом, 

зазначеним, 

зазначеним 

у заході 

2.5.4.2.1.  

3 місяці 

після 

набарання 

чинності 

законом, 

зазначеним, 

зазначеним у 

заході 

2.5.4.2.1. 

Мінцифри 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

проект постанови КМУ 

розроблено та 

оприлюднено для 

проведення 

громадського 

обговорення 

Мінагрополітик

и 

проект постанови 

КМУ не 

розроблено 

2.5.4.2.6. Проведення громадського обговорення 

проекту постанови, зазначеного в описі заходу 

2.5.4.2.5., та забезпечення його доопрацювання (у 

разі потреби) 

4 місяці 

після 

набарання 

чинності 

законом, 

зазначеним, 

зазначеним 

у заході 

2.5.4.2.1. 

4 місяці 

після 

набарання 

чинності 

законом, 

зазначеним, 

зазначеним у 

заході 

2.5.4.2.1. 

Мінцифри 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

громадське обговорення 

проведено та 

оприлюднено його 

результати 

Офіційний 

вебсайт 

Мінагрополітик

и  

-“- 

2.5.4.2.7. Погодження проекту постанови, 

зазначеного в описі заходу 2.5.4.2.5., з 

заінтересованими органами, проведення правової 

5 місяців 

після 

набарання 

6 місяців 

після 

набарання 

Мінцифри 

Мінагрополітик

и 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

постанову схвалено 

Урядом 

1. СКМУ. -“- 
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Найменування та зміст заходу 

Строки виконання 

Виконавці 

Фінансові ресурси 

Показник (індикатор) 

виконання 
Джерело даних Базовий показник   

Дата 

початку 

Дата 

завершення 

Джерела 

фінансування 

Обсяги фінансування 

(тис. грн) 

 

експертизи, подання до Кабінету Міністрів 

України та супровід в Уряді (в тому числі, у разі 

несхвалення Кабінетом Міністрів України 

проекту постанови) 

чинності 

законом, 

зазначеним, 

зазначеним 

у заході 

2.5.4.2.1. 

чинності 

законом, 

зазначеним, 

зазначеним у 

заході 

2.5.4.2.1. 

Держгеокадастр призначень на 

відповідний рік 

2. Офіційний 

вебсайт Уряду 

України. 

Очікуваний стратегічний результат 2.5.4.3. Введено в експлуатацію програмне забезпечення для формування земельних ділянок, запроваджено розроблення документації із землеустрою та технічної 

документації з оцінки земель виключно в електронній формі (без розроблення паперової документації) 

2.5.4.3.1. Проведення незалежного технічного 

аудиту програмного забезпечення, технічного і 

технологічного забезпечення Державного 

земельного кадастру, а також ефективності 

збереження та захисту відомостей Державного 

земельного кадастру, в тому числі оцінку 

відповідності функціональності програмного 

забезпечення Державного земельного кадастру 

вимогам законодавства 

січень 

2023 

лютий 

2023 

Держгеокадастр Державний 

бюджет та/або 

кошти 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

визначається за 

окремою оцінкою 

підготовлено та подано 

Мінагрополітики та 

НАЗК звіт про 

незалежний технічний 

аудит 

Мінагрополітик

и 

-“- 

2.5.4.3.2. Підготовка технічного завдання на 

систему електронної взаємодії суб’єктів 

землеустрою під час розроблення, погодження, 

затвердження документації із землеустрою, 

державної реєстрації земельних ділянок та інших 

об’єктів Державного земельного кадастру 

січень 

2024 

лютий 

2024 

Держгеокадастр Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

підготовлене технічне 

завдання та подане 

Мінагрополітики на 

погодження 

Мінагрополітик

и 

-“- 

2.5.4.3.3. Забезпечення розроблення програмного 

забезпечення системи електронної взаємодії 

суб’єктів землеустрою під час розроблення, 

погодження, затвердження документації із 

землеустрою, державної реєстрації земельних 

ділянок та інших об’єктів Державного 

земельного кадастру 

лютий 

2024 

серпень 

2024  

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет та/або 

кошти 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

Держгеокадастром 

укладеного договір, що 

передбачає розроблення 

програмного 

забезпечення 

Мінагрополітик

и 

-“- 

2.5.4.3.4. Забезпечення введення у дослідну 

експлуатацію системи електронної взаємодії 

суб’єктів землеустрою під час розроблення, 

погодження, затвердження документації із 

землеустрою, державної реєстрації земельних 

ділянок та інших об’єктів Державного 

земельного кадастру 

серпень 

2024 

жовтень 

2024  

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет та/або 

кошти 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

Мінагрополітики 

подано акт введення в 

дослідну експлуатацію 

Мінагрополітик

и 

-“- 

2.5.4.3.5. Забезпечення введення у промислову 

експлуатацію системи електронної взаємодії 

суб’єктів землеустрою під час розроблення, 

погодження, затвердження документації із 

землеустрою, державної реєстрації земельних 

ділянок та інших об’єктів Державного 

земельного кадастру 

листопад 

2024 

листопад 

2024 

Мінагрополітик 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет та/або 

кошти 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

Мінагрополітики 

подано акт введення в 

промислову 

експлуатацію 

Мінагрополітик

и 

-“- 

Очікуваний стратегічний результат 2.5.4.4. Забезпечено проведення інвентаризації земельних ділянок державної і комунальної форм власності, сільськогосподарського призначення державної і 

комунальної форм власності та внесення отриманих за підсумками інвентаризації відомостей про такі земельні ділянки до Державного земельного кадастру 
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Найменування та зміст заходу 

Строки виконання 

Виконавці 

Фінансові ресурси 

Показник (індикатор) 

виконання 
Джерело даних Базовий показник   

Дата 

початку 

Дата 

завершення 

Джерела 

фінансування 

Обсяги фінансування 

(тис. грн) 

 

2.5.4.4.1. Проведення державної інвентаризації 

земель  

Січень 2024 Грудень 

2025 

Держгеокадастр 

ОДА 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

Держгеокадастром 

подано звіт про 

виконання робіт 

Мінагрополітик

и 

не проведено 

інвентаризацію 10 

тис. га земель 

сільськогосподарсь

кого призначення 

державної 

власності 

 

не проведено 

інвентаризацію 2,5 

млн га земель 

несільськогосподар

ського призначення 

державної 

власності 

Проблема 2.5.5. Процедура справляння земельного податку та передачі в оренду державних та комунальних земель супроводжується корупційними ризиками, обумовленими можливістю надання їх у 

користування, за вартістю, що є нижчою за ринкову 

Очікуваний стратегічний результат 2.5.5.1. Запроваджено пілотний проект із визначення розміру земельного податку на основі показників масової оцінки земель з урахуванням міжнародних 

стандартів оцінки майна для цілей оподаткування 

2.5.5.1.1. Розроблення проекту закону про 

внесення змін до Закону України «Про оцінку 

земель», яким: 

1) запроваджено такий вид оцінки земель як 

масова оцінка; 

2) встановлено обов’язок проведення оновлення 

масової оцінки земель не рідше одного разу на два 

роки; 

3) визначено правові засади реалізації 

центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері земельних 

відносин, пілотного проекту із масової оцінки 

земель на основі даних ціни (вартості) 

нерухомого майна та речових прав на нього чи 

розмір плати за користування нерухомим майном 

за відповідними правочинами; 

4) забезпечено належну взаємодію 

інформаційних систем Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно та Державного 

земельного кадастру під час реалізації пілотного 

проекту із масової оцінки земель; 

5) передбачено обов’язок надання зацікавленим 

особам відомостей щодо масової оцінки земель 

та визначених на їх базі земельного податку 

та/або орендної плати за земельні ділянки 

державної та комунальної форм власності 

березень 

2023 

травень 

2023 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

законопроект 

розроблено та 

оприлюднено для 

проведення 

громадського 

обговорення 

Офіційний 

вебсайт 

Мінагрополітик

и  

проект закону не 

розроблено 

2.5.5.1.2. Проведення громадського обговорення 

проекту закону, зазначеного у описі заходу 

червнень 

2023 

червень 

2023 

Мінагрополітик

и 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

громадське обговорення 

проведено та 

офіційний 

вебсайт 

-“- 
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Найменування та зміст заходу 

Строки виконання 

Виконавці 

Фінансові ресурси 

Показник (індикатор) 

виконання 
Джерело даних Базовий показник   

Дата 

початку 

Дата 

завершення 

Джерела 

фінансування 

Обсяги фінансування 

(тис. грн) 

 

2.5.5.1.1., та забезпечення його доопрацювання (у 

разі потреби) 

Держгеокадастр призначень на 

відповідний рік 

оприлюднено його 

результати 

Мінагрополітик

и  

2.5.5.1.3. Погодження проекту закону, 

зазначеного у описі заходу 2.5.5.1.1., із 

заінтересованими органами, проведення правової 

експертизи, подання до Кабінету Міністрів 

України та супровід в Уряді 

липень 

 2023 

жовтень 

2023 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

законопроект схвалено 

Урядом та 

зареєстровано в 

Парламенті 

1. СКМУ. 

2. Офіційний 

вебсайт 

Парламенту 

України. 

-“- 

2.5.5.1.4. Супроводження розгляду проекту 

закону, зазначеного у описі заходу 2.5.5.1.1., у 

Верховній Раді України (в тому числі, у разі 

застосування до нього Президентом України 

права вето) 

листопад 

2023 

до 

підписання 

закону 

Президентом 

України 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

закон підписано 

Президентом України 

1. Офіційні 

друковані 

видання 

України. 

2. Офіційний 

вебсайт 

парламенту 

України. 

-“- 

2.5.5.1.5. Розроблення проекту постанови 

Кабінету Міністрів України, яка визначає порядок 

реалізації центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері 

земельних відносин, пілотного проекту із масової 

оцінки земель на основі даних ціни (вартості) 

нерухомого майна та речових прав на нього чи 

розмір плати за користування нерухомим майном 

за відповідними правочинами, зокрема 

встановлює: 

1) порядок функціонування геоінформаційної 

системи масової оцінки земель у складі 

Державного земельного кадастру; 

2) методику побудови та калібрування 

математико-статистичної моделі масової оцінки 

земель, її тестування, порядок контролю якості та 

уточнення результатів оцінки; 

3) порядок інформаційної взаємодії систем 

Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно та Державного земельного кадастру під час 

реалізації пілотного проекту із масової оцінки 

земель; 

4) порядок надання зацікавленим особам 

відомостей щодо масової оцінки земель та 

визначених на їх базі земельного податку та/або 

орендної плати за земельні ділянки державної та 

комунальної власності, в тому числі через 

публічну кадастрову карту 

1 місяць з 

дня 

набрання 

чинності 

законом, 

зазначеним 

у описі 

заходу 

2.5.5.1.1 

3 місяці з 

дня 

набрання 

чинності 

законом, 

зазначеним у 

описі заходу 

2.5.5.1.1 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

проект постанови КМУ 

розроблено та 

оприлюднено для 

проведення 

громадського 

обговорення 

Мінагрополітик

и 

проект постанови 

КМУ не 

розроблено 

2.5.5.1.6. Проведення громадського обговорення 

проекту постанови, зазначеної у описі заходу 

2.5.5.1.5.5., та забезпечення її доопрацювання (у 

разі потреби) 

4 місяці з 

дня 

набрання 

чинності 

4 місяці з 

дня 

набрання 

чинності 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

громадське обговорення 

проведено та 

оприлюднено його 

результати 

офіційний 

вебсайт 

Мінагрополітик

и  

-“- 
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Найменування та зміст заходу 

Строки виконання 

Виконавці 

Фінансові ресурси 

Показник (індикатор) 

виконання 
Джерело даних Базовий показник   

Дата 

початку 

Дата 

завершення 

Джерела 

фінансування 

Обсяги фінансування 

(тис. грн) 

 

законом, 

зазначеним  

у описі 

заходу 

2.5.5.1.1 

законом, 

зазначеним  

у описі 

заходу 

2.5.5.1.1 

2.5.5.1.7. Погодження проекту постанови, 

зазначеної у описі заходу 2.5.5.1.5.5., із 

заінтересованими органами, проведення правової 

експертизи, подання до Кабінету Міністрів 

України, супровід в Уряді 

5 місяців з 

дня 

набрання 

чинності 

законом, 

зазначеним  

у описі 

заходу 

2.5.5.1.1 

6 місяців з 

дня 

набрання 

чинності 

законом, 

зазначеним  

у описі 

заходу 

2.5.5.1.1 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

заінтересовані 

органи 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

постанову схвалено 

Урядом 

1. СКМУ. 

2. Офіційний 

вебсайт Уряду 

України. 

-“- 

2.5.5.1.8. Підготовка технічного завдання на 

створення геоінформаційної системи масової 

оцінки земель у складі Державного земельного 

кадастру 

1 місяць з 

дня 

схвалення 

постанови, 

зазначеної в 

описі заходу 

2.5.5.1.5 

2 місяці з 

дня 

схвалення 

постанови, 

зазначеної в 

описі заходу 

2.5.5.1.5 

Держгеокадастр Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

підготовлене технічне 

завдання та подане 

Мінагрополітики на 

погодження 

Мінагрополітик

и 

-“- 

2.5.5.1.9. Забезпечення розроблення програмного 

забезпечення геоінформаційної системи масової 

оцінки земель у складі Державного земельного 

кадастру 

3 місяці з 

дня 

схвалення 

постанови, 

зазначеної в 

описі заходу 

2.5.5.1.5 

7 місяців з 

дня 

схвалення 

постанови, 

зазначеної в 

описі заходу 

2.5.5.1.5 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет та/або 

кошти 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

Мінагрополітики 

поданий звіт про 

завершення розробки 

програмного 

забезпечення 

Мінагрополітик

и 

-“- 

2.5.5.1.10. Забезпечення введення у дослідну 

експлуатацію геоінформаційної системи масової 

оцінки земель у складі Державного земельного 

кадастру 

8 місяців з 

дня 

схвалення 

постанови, 

зазначеної в 

описі заходу 

2.5.5.1.5 

10 місяців з 

дня 

схвалення 

постанови, 

зазначеної в 

описі заходу 

2.5.5.1.5 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет та/або 

кошти 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

Мінагрополітики 

подано акт введення в 

дослідну експлуатацію 

Мінагрополітик

и 

-“- 

2.5.5.1.11. Забезпечення введення у промислову 

експлуатацію геоінформаційної системи масової 

оцінки земель у складі Державного земельного 

кадастру 

11 місяців з 

дня 

схвалення 

постанови, 

зазначеної в 

описі заходу 

2.5.5.1.5 

12 місяців з 

дня 

схвалення 

постанови, 

зазначеної в 

описі заходу 

2.5.5.1.5 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет та/або 

кошти 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

Мінагрополітики 

подано акт введення в 

промислову 

експлуатацію 

Мінагрополітик

и 

-“- 

Очікуваний стратегічний результат 2.5.5.2. Внесено зміни до Податкового кодексу України та закону про оцінку земель щодо встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки державної та 

комунальної форм власності на основі їх ринкової вартості 

2.5.5.2.1. Розроблення проекту закону про 

внесення змін до Податкового кодексу України, 

яким передбачено: 

січень 

2025 

березень 

2025 

Мінфін 

Мінагрополітик

и 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

законопроект 

розроблено та 

оприлюднено для 

Мінфін проект закону не 

розроблено 
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Найменування та зміст заходу 

Строки виконання 

Виконавці 

Фінансові ресурси 

Показник (індикатор) 

виконання 
Джерело даних Базовий показник   

Дата 

початку 

Дата 

завершення 

Джерела 

фінансування 

Обсяги фінансування 

(тис. грн) 

 

1) перехід до визначення розміру земельного 

податку та орендної плати за земельні ділянки 

державної та комунальної власності на базі 

показників масової оцінки земель; 

2) порядок визначення ставок земельного 

податку та орендної плати за земельні ділянки 

державної та комунальної власності при 

застосуванні показників масової оцінки земель 

Держгеокадастр 

 

призначень на 

відповідний рік 

проведення 

громадського 

обговорення 

2.5.5.2.2. Проведення громадського обговорення 

проекту закону, зазначеного у описі заходу 

2.5.5.2.1., та забезпечення його доопрацювання (у 

разі потреби) 

квітень 

2025 

травень 

2025 

Мінфін 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

громадське обговорення 

проведено та 

оприлюднено його 

результати 

Офіційний 

вебсайт 

Мінагрополітик

и  

-“- 

2.5.5.2.3. Погодження проекту закону, 

зазначеного у описі заходу 2.5.5.2.1., із 

заінтересованими органами, проведення правової 

експертизи, подання до Кабінету Міністрів 

України та супровід в Уряді 

червень 

2025 

вересень 

2025 

Мінфін 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

законопроект схвалено 

Урядом та 

зареєстровано в 

Парламенті 

1. СКМУ. 

2. Офіційний 

вебсайт 

Парламенту 

України. 

-“- 

2.5.5.2.4. Супроводження розгляду проекту 

закону, зазначеного у описі заходу 2.5.5.2.1., у 

Верховній Раді України (в тому числі, у разі 

застосування до нього Президентом України 

права вето) 

жовтень 

2025 

до 

підписання 

закону 

Президентом 

України 

Мінфін 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

закон підписано 

Президентом України 

1. Офіційні 

друковані 

видання 

України. 

2. Офіційний 

вебсайт 

парламенту 

України. 

-“- 

Проблема 2.5.8. Безоплатна приватизація земель державної та комунальної власності є джерелом корупції у земельних відносинах 

Очікуваний стратегічний результат 2.5.8.1. Внесено зміни до земельного законодавства, які передбачають трансформацію безоплатної приватизації земельних ділянок у інші форми соціальної 

підтримки населення (із збереженням права на безоплатну приватизацію земельних ділянок, наданих у користування громадянам до 2002 року) 

2.5.8.1.1. Розроблення проекту закону, який 

регулює питання безоплатної приватизації 

земельних ділянок державної та комунальної 

власності, зокрема: 

1) вдосконалено нормативно-правове 

регулювання безоплатної передачі; 

2) збережено право на безоплатну передачу у 

приватну власність громадян земельних ділянок, 

що надані їм у користування до 2002 року і на 

яких розташовані належні їм існуючі житлові 

будинки та господарські споруди. 

 

через 1 

місяць після 

звершення 

воєнного 

стану 

 

через 3 

місяць після 

звершення 

воєнного 

стану 

 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

законопроект 

розроблено та 

оприлюднено для 

проведення 

громадського 

обговорення 

Мінагрополітик

и 

проект закону не 

розроблено 

2.5.8.1.4. Проведення громадського обговорення 

проекту закону, зазначеного у описі заходу 

2.5.8.1.3., та забезпечення його доопрацювання (у 

разі потреби) 

через 4 

місяць після 

звершення 

воєнного 

стану 

 

через 4 

місяць після 

звершення 

воєнного 

стану 

 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

громадське обговорення 

проведено та 

оприлюднено його 

результати 

офіційний 

вебсайт 

Мінагрополітик

и 

-“- 
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Найменування та зміст заходу 

Строки виконання 

Виконавці 

Фінансові ресурси 

Показник (індикатор) 

виконання 
Джерело даних Базовий показник   

Дата 

початку 

Дата 

завершення 

Джерела 

фінансування 

Обсяги фінансування 

(тис. грн) 

 

2.5.8.1.5. Погодження проекту закону, 

зазначеного у описі заходу 2.5.8.1.3. із 

заінтересованими органами, проведення правової 

експертизи, подання до Кабінету Міністрів 

України та супровід в Уряді 

через 5 

місяць після 

звершення 

воєнного 

стану 

 

через 9 

місяць після 

звершення 

воєнного 

стану 

 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

законопроект схвалено 

Урядом та 

зареєстровано в 

Парламенті 

1. СКМУ. 

2. Офіційний 

вебсайт 

Парламенту 

України. 

-“- 

2.5.8.1.6. Супроводження розгляду проекту 

закону, зазначеного у описі заходу 2.5.8.1.3., у 

Верховній Раді України (в тому числі, у разі 

застосування до нього Президентом України 

права вето) 

через 10 

місяць після 

звершення 

воєнного 

стану 

 

до 

підписання 

закону 

Президентом 

України 

Мінагрополітик

и 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

закон підписано 

Президентом України 

1. Офіційні 

друковані 

видання 

України. 

2. Офіційний 

вебсайт 

парламенту 

України. 

-“- 

Проблема 2.5.9. Надмірна концентрація повноважень у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі земельних відносин, спричиняє конфлікт інтересів та масові 

зловживання 

Очікуваний стратегічний результат 2.5.9.1. Повноваження щодо розпорядження землями державної власності, здійснення контролю за використанням та охороною земель, регулювання землеустрою, 

ведення Державного земельного кадастру розділено між окремими органами 

2.5.9.1.1. Розроблення проекту закону, який 

визначає:  

2) визначено процедуру делегування 

центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику в галузі земельних 

відносин саморегулівним організаціям у сфері 

землеустрою та топографо-геодезичної 

діяльності повноважень щодо професійної 

атестації інженерів-землевпорядників, інженерів-

геодезистів та їх позбавлення кваліфікаційного 

сертифіката у визначених законом випадках, а 

також здійснення контролю за реалізацією 

делегованих повноважень 

січень 2024 березень 

2024 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

законопроект 

розроблено та 

оприлюднено для 

проведення 

громадського 

обговорення 

Мінагрополітик

и 

проект закону не 

розроблено 

2.5.9.1.2. Проведення громадського обговорення 

проекту закону, зазначеного у описі заходу 

2.5.9.1.1., та забезпечення його доопрацювання (у 

разі потреби) 

квітень 2024 травень 2024 Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

громадське обговорення 

проведено та 

оприлюднено його 

результати 

Офіційний 

вебсайт 

Мінагрополітик

и 

-“- 

2.5.9.1.3. Погодження проекту закону, 

зазначеного у описі заходу 2.5.9.1.1., із 

заінтересованими органами, проведення правової 

експертизи, подання до Кабінету Міністрів 

України та супровід в Уряді 

червень 

2024 

вересень 

2024 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

законопроект схвалено 

Урядом та 

зареєстровано в 

Парламенті 

1. СКМУ. 

2. Офіційний 

вебсайт 

Парламенту 

України. 

-“- 

2.5.9.1.4. Супроводження розгляду проекту 

закону, зазначеного у описі заходу 2.5.9.1.1., у 

Верховній Раді України (в тому числі, у разі 

застосування до нього Президентом України 

права вето) 

жовтень 

2024 

до 

підписання 

закону 

Президентом 

України 

Мінагрополітик

и 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

закон підписано 

Президентом України 

1. Офіційні 

друковані 

видання 

України. 

2. Офіційний 

вебсайт 

-“- 



11 

Найменування та зміст заходу 

Строки виконання 

Виконавці 

Фінансові ресурси 

Показник (індикатор) 

виконання 
Джерело даних Базовий показник   

Дата 

початку 

Дата 

завершення 

Джерела 

фінансування 

Обсяги фінансування 

(тис. грн) 

 

парламенту 

України. 

2.5.9.1.5. Розроблення проекту постанови 

Кабінету Міністрів України, яка визначає: 

2) порядок делегування центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику в галузі земельних відносин, 

саморегулівним організаціям у сфері 

землеустрою та топографо-геодезичної 

діяльності, які мають процедуру внутрішньої 

сертифікації та правила професійної етики 

2 місяці з 

дня 

набрання 

чинності 

законом, 

зазначеним 

в описі 

заходу 

2.5.9.1.1. 

2 місяці з 

дня 

набрання 

чинності 

законом, 

зазначеним в 

описі заходу 

2.5.9.1.1. 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

проект постанови КМУ 

розроблено та 

оприлюднено для 

проведення 

громадського 

обговорення 

Мінагрополітик

и 

проект постанови 

КМУ не 

розроблено 

2.5.9.1.6. Проведення громадського обговорення 

проекту постанови, зазначеного у описі заходу 

2.5.9.1.5., та забезпечення його доопрацювання (у 

разі потреби) 

3 місяці з 

дня 

набрання 

чинності 

законом, 

зазначеним 

в описі 

заходу 

2.5.9.1.1. 

3 місяці з 

дня 

набрання 

чинності 

законом, 

зазначеним в 

описі заходу 

2.5.9.1.1. 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

громадське обговорення 

проведено та 

оприлюднено його 

результати 

Офіційний 

вебсайт 

Мінагрополітик

и 

-“- 

2.5.9.1.7. Погодження проекту постанови, 

зазначеного у описі заходу 2.5.9.1.5., із 

заінтересованими органами, проведення правової 

експертизи, подання до Кабінету Міністрів 

України та супровід в Уряді 

3 місяці з 

дня 

набрання 

чинності 

законом, 

зазначеним 

в описі 

заходу 

2.5.9.1.1. 

4 місяці з 

дня 

набрання 

чинності 

законом, 

зазначеним в 

описі заходу 

2.5.9.1.1. 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

постанову схвалено 

Урядом 

1. СКМУ. 

2. Офіційний 

вебсайт Уряду 

України. 

-“- 
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