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"Ми говоримо про дуже великі кошти і переваги від проведення земельної 
реформи. Але реформа не відбувається, тому що політично і технічно вона 
дуже складна. Тому ми запускаємо проект підтримки прозорого управління 
земельними ресурсами." 

 

Сату Кахконен,  
директор Світового Банку у справах України, Білорусі та Молдови 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Про Програму 
 
Мета запровадження Програми – підтримка уряду України у створенні передумов для прозорого 
функціонування ринку с/г земель та підвищення ефективності використання земельних ресурсів, 
створення основи для інвестицій у с/г сектор та сільську місцевість.  
 

Програма забезпечить технічну, аналітичну, методологічну та консультативну допомогу власникам 
сільгоспземель, фермерам, територіальним громадам, органам місцевої, регіональної та центральної 
виконавчої влади за такими напрямками:  

 Практична допомога громадам у впорядкуванні земельних відносин  
 Правова допомога та захист прав  
 Прозорість даних 
 Економічний аналіз  
 Управління земельними ресурсами.  

Значну частину заходів передбачено реалізувати у межах 
пілотних територій Київської, Львівської та 
Миколаївської областей. 
 
Програму розпочато у грудні 2017. На 2018 рік 
заплановані заходи національного рівня та пілоти у 3 
сільрадах та 2 ОТГ. Розгортання Програми на більшу 
кількість адміністративно-територіальних одиниць 
заплановано на 2019-2020 роки. 
 
Організаційні заходи                                                                                                                      Презентація Програми. 16 травня 2018 

 
Публічна презентація Програми, її цілей та напрямків в контексті земельної реформи в Україні 
відбулася 16 травня 2018 у Києві. Участь у заході взяли представники Світового Банку, ЄС, 
Мінагрополітики, Міністерства юстиції, народні депутати України, експерти та інші учасники процесу 
земельної реформи, а також ЗМІ.  
 

Підписання Меморандумів про співпрацю з 8-ма 
державними установами. 19 липня 2018 у приміщенні 
офісу Світового банку відбулося підписання Меморандумів 
про співпрацю у рамках реалізації Програми між 
Регіональним представництвом Світового Банку та 
Міністерством юстиції України, Координаційним центром 
з надання безоплатної юридичної допомоги та ДП 
«Національні інформаційні системи», ОДА Київської, 
Львівської та Миколаївської областей; раніше – з 
Мінагрополітики та Держгеокадастром.  

 
Для обговорення підходів до реалізації Програми, 19 липня у Києві відбулося також перше установче 
засідання за участі представників міністерств, відомств та місцевих органів влади, які увійдуть до 
Підгрупи з впровадження Програми у складі Робочої групи з питань реформування земельних відносин 
при Мінагрополітики. Засідання Робочої групи заплановано на листопад 2018.  
 



У серпні 2018 створено регіональні Робочі групи для реалізації Програми у пілотних областях та 
проведено їх перші засідання. Наступні заплановано на жовтень. 
 

6 серпня. Миколаївська область                            7 серпня. Київська область 

 

9 серпня. Львівська область 

 

Проведено конкурсний відбір виконавців основних напрямків робіт відповідно до плану 
впровадження Програми та розпочалися підготовчі роботи із впровадження таких заходів. 

 
Практична реалізація 
 

Наприкінці серпня стартували заходи напрямку «Правова допомога», який реалізується у співпраці 
з Координаційним центром із надання правової допомоги Мін’юсту.  
 

 27-29 серпня. 3-денний тренінг «Земельна просвіта» 
для юридичних радників системи Безоплатної правової 
допомоги (БПД). 21 учасник отримав інформацію та 
навички, аби стати тренерами для ще близько 400 
адвокатів та юристів у 3-х пілотних областях. 15 таких 
тренінгів заплановано провести до кінця грудня 2018.  

 

 28-29 серпня. 2-денна робоча зустріч «Методологія 
підготовки та проведення правопросвітницьких 
заходів». 20 її учасників напрацювали методологію 
правопросвітницьких заходів, які відбуватимуться упродовж наступних півроку.  

 

 10 вересня у сільській місцевості пілотних областей розпочалися виїзні консультації з питань 
земельних відносин. Станом на кінець вересня їх відбулося 11, а до кінця жовтня заплановано 
понад 30.  

 
У рамках напрямку «Прозорість даних»: 
 

«Моніторинг земельних відносин: 2016-2017». Завершено збір та обробку 
даних (65 показників від 6 органів державної влади) та підготовлено 
«Статистичний щорічник». Матеріали затверджено 20 вересня, на засіданні 
Робочої підгрупи з моніторингу земельних відносин в рамках Робочої групи з 
питань реформування земельних відносин при Мінагрополітики,  до якої 
входять представники 10 міністерств та відомств (Мінагрополітики, 
Держгеокадастр, Мінюст, НАІС, Мінекономіки, Держводагенство, ДФС, 
ДСА, Держстат, Держагентство з 
питань електронного урядування). 
Презентацію даних заплановано на 8 
жовтня. 

 

Дистанційне зондування фактичного використання земель. 
Завершено збір та попередню обробку результатів у Київській, 
Миколаївській та Львівській областях. Їх буде обговорено з 
органами регіональної влади та місцевого самоврядування та 
використано для створення національного Геопорталу.  
 
Поширення результатів: інформаційна активність  
 

6 блогів, 8 інтерв’ю, 11 згадок про Моніторинг земельних відносин. Загалом використання даних 
експертів Програми та згадок про Програму – у 270 публікаціях ЗМІ. 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Контакти: land_project@kse.org.ua    facebook.com/land.project.org.ua 

Докладніша інформація тимчасово розміщена на ресурсі www.land.kse.org.ua 
Куратор Програми: Клаус Дайнінгер  Директор Програми: Денис Нізалов 
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