
Додаток 2 до зауважень 

 

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: 

1) відновлено дію пілотного проекту щодо 

внесення до Державного земельного кадастру 

січень  

2023 

березень 

2023 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

проект постанови 

розроблено та 

оприлюднено для 

проведення 

Мінагрополітик

и 

проект постанови 

КМУ 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) 

 

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; 

 

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; 

2) рішення сертифікованих інженерів-

землевпорядників про внесення до Державного 

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 
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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) 

 

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 

документації із землеустрою, державної 

реєстрації земельних ділянок та інших об’єктів 

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) 

 

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 

експертизи, подання до Кабінету Міністрів 

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

5 місяців 

після 

набарання 

чинності 

законом, 

6 місяців 

після 

набарання 

чинності 

законом, 

Мінцифри 

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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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) 

 

несхвалення Кабінетом Міністрів України 

проекту постанови) 

зазначеним, 

зазначеним 

у заході 

2.5.4.2.1. 

зазначеним, 

зазначеним у 

заході 

2.5.4.2.1. 

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 

2.5.4.4.1. Проведення державної інвентаризації 

земель  

Січень 2024 Грудень 

2025 

Держгеокадастр 

ОДА 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

Держгеокадастром 

подано звіт про 

виконання робіт 

Мінагрополітик

и 

не проведено 

інвентаризацію 10 

тис. га земель 
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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) 

 

призначень на 

відповідний рік 

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 

2.5.5.1.1., та забезпечення його доопрацювання (у 

разі потреби) 

червнень 

2023 

червень 

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  

-“- 
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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) 

 

2.5.5.1.3. 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 

законом, 

зазначеним  

4 місяці з 

дня 

набрання 

чинності 

законом, 

зазначеним  

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) 

 

у описі 

заходу 

2.5.5.1.1 

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: 

1) перехід до визначення розміру земельного 

податку та орендної плати за земельні ділянки 

січень 

2025 

березень 

2025 

Мінфін 

Мінагрополітик

и 

Держгеокадастр 

 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

законопроект 

розроблено та 

оприлюднено для 

проведення 

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) 

 

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 

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 2.5.7. Відсутність процедури продажу земельних ділянок державної та комунальної форм власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони в умовах 

вільного обігу земель сільськогосподарського призначення 

Очікуваний стратегічний результат 2.5.7.1. Внесено зміни до земельного законодавства, які передбачають прозорі механізми продажу земельних ділянок державної та комунальної форм власності або 

прав на них через електронні аукціони 

2.5.7.1.1. Розроблення проекту закону, який 

визначає граничну площу земельних ділянок 

державної та комунальної власності, на яких 

розташовані об'єкти нерухомого майна (будівлі, 

споруди), що перебувають у власності фізичних 

або юридичних осіб, для їх продажу, передачі в 

користування поза конкурентними засадами 

січень 2023 січень 2023 Мінрегіон 

 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

законопроект 

розроблено та 

оприлюднено для 

проведення 

громадського 

обговорення 

Мінагрополітик

и 

проект закону не 

розроблено 

2.5.7.1.2. Проведення громадського обговорення 

проекту закону, зазначеного в показнику 

(індикаторі) досягнення 2.5.7.1.1., та 

забезпечення його доопрацювання (у разі 

потреби) 

лютий 2023 лютий 2023 Мінрегіон 

 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

громадське обговорення 

проведено та 

оприлюднено його 

результати 

Офіційний 

вебсайт 

Мінагрополітик

и 

-“- 

2.5.7.1.3. Погодження проекту закону, 

зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення 

2.5.7.1.1., із заінтересованими органами, 

проведення правової експертизи, подання до 

Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді 

березень 

2023 

травень 2023 Мінагрополітик

и 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

законопроект схвалено 

Урядом та 

зареєстровано в 

Парламенті 

1. СКМУ. 

2. Офіційний 

вебсайт 

Парламенту 

України. 

-“- 

2.5.7.1.4. Супроводження розгляду проекту 

закону, зазначеного в показнику (індикаторі) 

червень 

2023 

до 

підписання 

 

Мінрегіон 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

закон підписано 

Президентом України 

1. Офіційні 

друковані 

-“- 
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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) 

 

досягнення 2.5.7.1.1., у Верховній Раді України 

(в тому числі, у разі застосування до нього 

Президентом України права вето) 

закону 

Президентом 

України 

 призначень на 

відповідний рік 

видання 

України. 

2. Офіційний 

вебсайт 

парламенту 

України. 

2.5.7.1.5. Моніторинг законопроектів, які 

передбачають внесення змін до Земельного 

кодексу щодо механізмів продажу земельних 

ділянок державної та комунальної форм 

власності або прав на них через електронні 

аукціони, у тому числі в умовах воєнного стану 

січень 2023 грудень 2025 Мінрегіон 

 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

моніторинг проводиться Мінагрополітик

и 

моніторинг не 

проводиться 

2.5.7.1.6. Підготовка позиції щодо погодження із 

зауваженнями / непідтримання законопроектів, 

що містять положення, вказані у заході 2.5.7.1.5 

січень 2023 грудень 2025 Мінрегіон 

 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

підготовлено позиції 

щодо погодження із 

зауваженнями/ 

непідтримання 

законопроектів, 

вказаних у заході 

2.5.7.1.5 

Мінагрополітик

и 

- 

2.5.7.1.11. Підготовка зауважень та пропозицій, 

позицій щодо непідтримання законопроектів, що 

містять положення, вказані у заході 2.5.7.1.5 

січень 2023 грудень 2025 Мінрегіон 

 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

підготовлено 

зауваження та 

пропозиції щодо 

непідтримання 

законопроектів, що 

містять положення, 

вказані у заході 2.5.7.1.5 

Мінагрополітик

и 

- 

2.5.7.1.12. Супроводження процедури розгляду 

комітетами Верховної Ради України 

законопроектів, що містять положення, вказані у 

заході 2.5.7.1.5 

січень 2023 грудень 2025 Мінрегіон 

 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

законопроекти, що 

містять положення, 

вказані у заході 

2.5.7.1.5, не прийняті  

Мінагрополітик

и 

- 

2.5.7.1.13. Підготовка пропозиції щодо 

доцільності застосування Президентом України 

права вето щодо прийнятого Верховною Радою 

України закону, який містить положення, вказані 

у заході 2.5.7.1.5 

січень 2023 грудень 2025 Мінрегіон 

 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

пропозиції щодо 

доцільності 

застосування права вето 

до закону який містить 

положення, вказані у 

заході 2.5.7.1.5, надано 

Президенту України 

Мінагрополітик

и 

- 

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; 

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 
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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) 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. 

 

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 

-“- 

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 

-“- 
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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) 

 

2.5.9.1.3. 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 

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. 

-“- 

2.5.9.1.8. Моніторинг законопроектів, які 

передбачають внесення змін до Земельного 

кодексу України щодо здійснення виконавчими 

органами сільських, селищних, міських рад 

державного контролю за використанням та 

охороною земель 

січень 2023 грудень 2025 Мінагрополітик

и 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

моніторинг проводиться Мінекономіки моніторинг не 

проводиться 



13 

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) 

 

2.5.9.1.9. Підготовка позиції щодо погодження із 

зауваженнями / непідтримання законопроектів, 

що містять положення, вказані у заході 2.5.9.1.8 

січень 2023 грудень 2025 Мінагрополітик

и 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

підготовлено позиції 

щодо погодження із 

зауваженнями/ 

непідтримання 

законопроектів, 

вказаних у заході 

2.5.9.1.8. 

Мінагрополітик

и 

- 

2.5.9.1.10. Підготовка зауважень та пропозицій, 

позицій щодо непідтримання законопроектів, що 

містять положення, вказані у заході 2.5.9.1.8 

січень 2023 грудень 2025 Мінагрополітик

и 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

підготовлено 

зауваження та 

пропозиції щодо 

непідтримання 

законопроектів, що 

містять положення, 

вказані у заході 2.5.9.1.8 

Мінагрополітик

и 

- 

2.5.9.1.11. Супроводження процедури розгляду 

комітетами Верховної Ради України 

законопроектів, що містять положення, вказані у 

заході 2.5.9.1.8 

січень 2023 грудень 2025 Мінагрополітик

и 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

законопроекти, що 

містять положення, 

вказані у заході 

2.5.9.1.8., не прийняті 

Мінагрополітик

и 

- 

2.5.9.1.12. Підготовка пропозиції щодо 

доцільності застосування Президентом України 

права вето щодо прийнятого Верховною Радою 

України закону, який містить положення, вказані 

у заході 2.5.9.1.8. 

січень 2023 грудень 2025 Мінагрополітик

и 

Державний 

бюджет 

у межах встановлених 

бюджетних 

призначень на 

відповідний рік 

пропозиції щодо 

доцільності 

застосування права вето 

до закону який містить 

положення, вказані у 

заході 2.5.9.1.8., надано 

Президенту України 

Мінагрополітик

и 

- 

 


