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«Уряд-Споживачі»  

   (G2C, GOVERNMENT-TO-CITIZENS) 

 

Концепція  прозорості  та доступності операцій з 

землею в Україні 
 



Основою концепції є  удосконалення  офіційного веб-сайту Державної служби 

України з питань геодезії картографії та кадастру, впровадження електроних 

сервісів з надання адміністративних послуг у земельній сфері з метою створення 

прозорої державної системи реалізції права власності та користування на землю 

громадянами України а саме: 

 
- створення єдиної в межах країни ефективної, інтегрованої системи ідентифікації, 

каталогізації та класифікації нерухомого майна та прав власності 

 

- забезпечення відкритого електронного доступу - за помірну плату - до інформації, 

зареєстрованої в земельному кадастрі, проте захист даних особистого характеру 

повинна гарантуватися згідно з існуючим національним законодавством. 

 

- побудова земельного реєстру / кадастру в цифровому форматі на основі єдиної бази 

територіально-просторових посилань, які також використовуються для всіх інших 

територіально-просторових цілей 

 





Досвід зарубіжних держав 
Ірландія – сайт Земельної служби надає кампаніям інформацію про нерухомість і 

дає можливість здійснювати будь-які операції з землею. 

Німеччина – землі Шлезвіг-Гольштейн перетворено в «електронний регіон» 

шляхом організації надійної інфраструктури, що дозволяє здійснювати швидкий і 

надійний обмін інформацією. Цей проект спрямований на створення «державної 

універсальної установи» що забезпечить доступ до будь-яких послуг з будь-якого 

місця на території регіону. 

США - в базу даних інформаційної системи багатоцільового кадастру включені 

реєстри правового опису в графічному вигляді з необхідними текстовими 

доповненнями, обліку земельної власності та інформація про кожну парцелу в будь-

якій будівлі в середині парцели, ринкові відомості та ціна землі і витрати на її 

використання, дата придбання чи оренди, землекористувань і дані про платників 

податків, величину податку, коду податкової ставки. 

Швеція - створений єдиний банк даних про нерухомість. Вся земля Швеції розділена 

на об’єкти нерухомості. Реєстр нерухомого майна, та земельний реєстр складають 

ядро банка даних.  



Законодавче та нормативно-правове 

забезпечення концепції 
    Зробивши аналіз нормативно-правового забезпечення у сфері 

землеустрою можна зробити висновок, що на теперішній час 

прийнято  достатньо законодавчих актів щодо її розвитку.  

З 01.01.2013 року вступив Закон України «Про Державний 

земельний кадастр» та постанова КМУ від 17 жовтня 2012 р. № 

1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного 

земельного кадастру»  

      Зазначені нормативно правові акти дозволили вийти 

земельній сфері на новий рівень. Вони встановили  правові, 

економічні та організаційні основи діяльності у сфері 

Державного земельного кадастру, визначили процедуру та 

вимоги щодо його ведення. 



№ 

н/п 

Складові концепції Зміст концепції 

1 Заохочення  

інтелекту людського ресурсу 

організації 

матеріальне нематеріальне організаційно-

функціональне 

0 

Студенти, викладачі, 

активна молодь, 

фахівці в сфері 

надання послуг 

Створення робочих 

груп,координаційних 

рад, комітетів 

(програмісти, 

управлінці, працівники 

центрів) 

2 Критерії 

конкурентоспроможності 

людського ресурсу організації 

Професіоналізм, досягнення, активність, зацікавлені в процесі і 

результаті, само мотивація, компетентність, творчість, освіта, 

нестандартне мислення. 

3 Шляхи залучення фінансування: 

-       державного фінансування Участь у програмах 

місцевих бюджетів, 

грантах 

 

Приміщення, 

технічне обладнання 

 

органи місцевого 

самоврядування, 

комунальні та 

державні 

підприємства 

 

Характеристика концепції  



3 Шляхи залучення фінансування: 

-        субсидій  фонди, бізнес, 

меценати, гранти 

Місце для роботи, технічне 

обладнання, 

Залучення працівників 

органів місцевого 

самоврядування, 

державне підприємство 

-      протекціонизму Податкові пільги, 

програми місцевих 

бюджетів 

  Залучення зацікавлених 

структур (міністерства, 

державна установи, 

органи місцевого 

самоврядування, ТОВВ, 

судові структури, 

державні підприємства, 

громадські ради 

4 Очікувані результати: 

матеріальне 

 

нематеріальне 

 

організаційно -

функціональне 

- для персоналу 

організації 

 

Отримання якісного 

продукту, 

просування по 

службі, зарплати 

 

Обмеження контакту, 

зменшення втоми та 

перевантаження, 

полегшення контролю та 

планування, 

досвід,підвищення 

кваліфікації, зменшення 

рівня дублювання функцій, 

вивільнення низько 

кваліфікованого персоналу, 

підвищення ефективності 

праці,конкурентно 

спроможність 

Органи державної 

влади,  місцевого 

самоврядування, 

судові органи, 

державні 

підприємства, ТОВВ 

 



3 Шляхи залучення фінансування: 

-        субсидій  фонди, бізнес, 

меценати, гранти 

Місце для роботи, технічне 

обладнання, 

Залучення працівників 

органів місцевого 

самоврядування, 

державне підприємство 

-      протекціонизму Податкові пільги, 

програми місцевих 

бюджетів 

  Залучення зацікавлених 

структур (міністерства, 

державна установи, 

органи місцевого 

самоврядування, ТОВВ, 

судові структури, 

державні підприємства, 

громадські ради 

4 Очікувані результати: 

матеріальне 

 

нематеріальне 

 

організаційно -

функціональне 

- для персоналу 

організації 

 

Отримання якісного 

продукту, 

просування по 

службі, зарплати 

 

Обмеження контакту, 

зменшення втоми та 

перевантаження, 

полегшення контролю та 

планування, 

досвід,підвищення 

кваліфікації, зменшення 

рівня дублювання функцій, 

вивільнення низько 

кваліфікованого персоналу, 

підвищення ефективності 

праці,конкурентно 

спроможність 

Органи державної 

влади,  місцевого 

самоврядування, 

судові органи, 

державні 

підприємства, ТОВВ 

 



4 - для держави Економія 

державного 

бюджету, 

покращення 

інвестиційного 

клімату 

Підняття рейтингу, розвиток 

євроінтеграційних процесів, 

демонстрація ІТ-спроможності 

Зміна та 

удосконалення 

структури державного 

управління. 

- для бізнесу Економія коштів, 

зменшення рівня 

корупції 

Економія матеріальних і часових 

ресурсів, доступність та 

прозорість послуг 

оптимізація 

державних установ 

- для процесів 

євроінтеграції 

отримання грантів, 

субвенцій, 

фінансування, які 

пропонує ЄС 

Наближення до євро стандартів 

виконання програми євро 

інтеграції 

Зміна структури 

державного 

управління 

наближення до євро 

стандарту 

5 Соціальні завдання щодо прийняття 

громадськістю інформаційного 

суспільства 

Навчання, роз’яснення, висвітлення, зацікавленість, 

пропаганда, агітація. 

6 План дій 

1. Розробка програмного 

забезпечення. Організація 

громадян. 

2. Інформування населення. 

3. Створення єдиного порталу 

електронних послуг. 

4. Запуск системи в роботу 

Реалізація плану дій 

1. Організація плану дій щодо створення єдиного 

порталу електронних послуг органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування. 

2. Інформування громадян про діяльність органів влади 

через ІКТ. 

3. Створення технічної інфраструктури для доступу 

громадян до електронних послуг органів влади через 

ІКТ. 

4. Надання електронних послуг через ІКТ 



7 Контрольні 

показники реалізації 

плану дій у 

відповідності з 

властивостями 

регіону (організації) 

кількісні якісні інші 

Кількість користувачів, 

кількість е-послуг,   

Задоволення населення, 

доступність послуг, 

запровадження ІТ-

технологій, зниження 

емоційної напруги. 

Прозорість влади, інновації, 

всеохоплююча боротьба з 

корупцією 

8 Конструктивні блоки 

інформаційного 

суспільства 

 

інфраструктури доступ до інформації і 

знань 

нарощування потенціалу 

Доступ з будь-якої точки в 

будь який час (е-кабінети, 

е-термінали,  інет-клуби, 

особисті електронні 

пристрої), широкий вибір 

послуг. 

Легкий доступ до 

інформації та зручність 

отримання послуг  

Залучити фахівців, 

викладачів, громадськість, 

зацікавлених (урядовці, 

громадяни, бізнес, громадські 

ради, інші зацікавлені 

структури)   

9 Етапи та терміни 

прийняття та 

впровадження 

концепції 

 

                                                                                                                                                            

етапи прийняття та 

впровадження концепції 

терміни прийняття та 

впровадження 

концепції 

зацікавлені сторони у 

прийнятті концепції 

Проведення 

засідань,зустрічей. 

Збір фахівців. Прийняття 

плану дій 

Діяльність робочих груп та 

фахівців 

Обговорення результатів                                                                                                                                                                

1-2 місяці, 

  

1-2 місяці,  

 

2-3 місяці,  

 

1-2 місяці  

Студенти, викладачі,  

Уряд, громадяни, бізнес, 

громадські ради, інші 

зацікавлені структури 

10 Переваги даної 

концепції для:  

 

організації персоналу громадськості 

Структуризація процесів, 

розробка стандартів 

послуг, ділові відносини 

Нові технології, 

зручність 

Скорочення часу. Вільний 

доступ. 

7 Контрольні 

показники реалізації 

плану дій у 

відповідності з 

властивостями 

регіону (організації) 

кількісні якісні інші 

Кількість користувачів, 

кількість е-послуг,   

Задоволення населення, 

доступність послуг, 

запровадження ІТ-

технологій, зниження 

емоційної напруги. 

Прозорість влади, інновації, 

всеохоплююча боротьба з 

корупцією 

8 Конструктивні блоки 

інформаційного 

суспільства 

 

інфраструктури доступ до інформації і 

знань 

нарощування потенціалу 

Доступ з будь-якої точки в 

будь який час (е-кабінети, 

е-термінали,  інет-клуби, 

особисті електронні 

пристрої), широкий вибір 

послуг. 

Легкий доступ до 

інформації та зручність 

отримання послуг  

Залучити фахівців, 

викладачів, громадськість, 

зацікавлених (урядовці, 

громадяни, бізнес, громадські 

ради, інші зацікавлені 

структури)   

9 Етапи та терміни 

прийняття та 

впровадження 

концепції 

 

                                                                                                                                                            

етапи прийняття та 

впровадження концепції 

терміни прийняття та 

впровадження 

концепції 

зацікавлені сторони у 

прийнятті концепції 

Проведення 

засідань,зустрічей. 

Збір фахівців. Прийняття 

плану дій 

Діяльність робочих груп та 

фахівців 

Обговорення результатів                                                                                                                                                                

1-2 місяці, 

  

1-2 місяці,  

 

2-3 місяці,  

 

1-2 місяці  

Студенти, викладачі,  

Уряд, громадяни, бізнес, 

громадські ради, інші 

зацікавлені структури 

10 Переваги даної 

концепції для:  

 

організації персоналу громадськості 

Структуризація процесів, 

розробка стандартів 

послуг, ділові відносини 

Нові технології, 

зручність 

Скорочення часу. Вільний 

доступ. 



 ЗМІСТ КОНЦЕПЦІЇ 

Держгеокадастр   G2C 
 

Фахівці у сфері 

надання послуг 

органів публічної 

влади 

  

Земельна спілка 

України, сайт 

землевпорядників 

України, активна 

молодь   

 

Супровід 

проекту, 

розробка 

матеріалів  

 

Розробка 

програмного 

забезпечення  

е-послуга 

(реєстрація 

земельної 

ділянки) 

 

е-послуга (зміни 

цільового 

призначення 

земельної 

ділянки) 

е- споживач  



Це все,  
що нам вдалось зробити  
за короткий проміжок часу 


