
 

Інформація про видані розпорядчі документи з основної діяльності (накази) 

Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області  

за січень 2018 року 

 

 № 

п/п 
Назва наказу 

Дата 

наказу 

Номер 

наказу 
Короткий зміст 

1 2 3 4 5 

 

 

1. Про внесення змін до Порядку 

використання службових легкових 

автомобілів для поїздок, 

пов'язаних із службовою 

діяльністю посадових осіб 

Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській 

області 

03.01.2018 1/0/7-18 Про внесення змін до Порядку 

використання службових легкових 

автомобілів для поїздок, 

пов'язаних із службовою 

діяльністю посадових осіб 

Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській 

області 

2. Про внесення змін до наказу 

Головного управління від 

07.07.2017 № 201/0/7-17 

05.01.2018 2/0/7-18 Про внесення змін до наказу 

Головного управління від 

07.07.2017 № 201/0/7-17 

3. Про визначення відповідальних 

осіб за роботу з державною 

установою "Урядовий контактний 

центр" 

12.01.2018 3/0/7-18 Про визначення відповідальних 

осіб за роботу з державною 

установою "Урядовий контактний 

центр" 

4. Про внесення змін до складу 

комісії Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській 

області з розгляду цінових 

пропозицій виконавців земельних 

торгів щодо вартості підготовки 

лотів до проведення земельних 

торгів 

15.01.2018 4/0/7-18 Про внесення змін до складу 

комісії Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській 

області з розгляду цінових 

пропозицій виконавців земельних 

торгів щодо вартості підготовки 

лотів до проведення земельних 

торгів 

5. Про деякі питання організації 

діловодства в Головному 

управлінні Держгеокадастру у 

Херсонській області 

16.01.2018 5/0/7-18 Про деякі питання організації 

діловодства в Головному 

управлінні Держгеокадастру у 

Херсонській області 

6. Про встановлення базових 

лінійних норм витрачання 

пального легковими автомобілями 

Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській 

області 

16.01.2018 6/0/7-18 Про встановлення базових 

лінійних норм витрачання 

пального легковими автомобілями 

Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській 

області 

7. Про введення в дію структури 

Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській 

області 

16.01.2018 7/0/7-18 Про введення в дію структури 

Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській 

області 

8. Про деякі питання реєстрації 

документів в системі електронного 

документообігу "Автоматизована 

система управління документами 

"ДОК ПРОФ 3" 

17.01.2018 8/0/7-18 Про деякі питання реєстрації 

документів в системі електронного 

документообігу "Автоматизована 

система управління документами 

"ДОК ПРОФ 3" 

9. Про відмову в затвердженні 

проекту землеустрою щодо 

19.01.2018 9/0/7-18 Про відмову в затвердженні 

проекту землеустрою щодо 



1 2 3 4 5 

 

   

 

відведення у власність земельних 

ділянок 

відведення у власність земельних 

ділянок 

10. Про делегування представників від 

роботодавця до складу комісії із 

загальнообов'язкового державного 

соціального страхування у зв’язку 

з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, 

зумовленими похованням 

Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській 

області  

19.01.2018 10/0/7-18 Про делегування представників від 

роботодавця до складу комісії із 

загальнообов'язкового державного 

соціального страхування у зв’язку 

з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, 

зумовленими похованням 

Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській 

області  

11. Про визначення відповідальною 

особою Кобець А.П. 

22.01.2018 11/0/7-18 Про визначення відповідальною 

особою Кобець А.П. 

12. Про введення в дію змін до 

штатного розпису Головного 

управління Держгеокадастру у 

Херсонській області 

23.01.2018 12/0/7-18 Про введення в дію змін до 

штатного розпису Головного 

управління Держгеокадастру у 

Херсонській області 

13. Про оголошення конкурсу на 

зайняття вакантних посад 

державної служби 

29.01.2018 13/0/7-18 Про оголошення конкурсу на 

зайняття вакантних посад 

державної служби 

14. Про введення в дію штатного 

розпису Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській 

області 

29.01.2018 14/0/7-18 Про введення в дію штатного 

розпису Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській 

області 

15. Про оголошення наказу Державної 

служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру від 

09.01.2018 № 4 "Про 

інформування щодо фактів 

правопорушень" 

29.01.2018 15/0/7-18 Про оголошення наказу Державної 

служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру від 

09.01.2018 № 4 "Про 

інформування щодо фактів 

правопорушень" 

16. Про оголошення наказу 

Держгеокадастру від 12.01.2018  

№ 1-а "Про перенесення робочих 

днів у 2018 році" 

30.01.2018 16/0/7-18 Про оголошення наказу 

Держгеокадастру від 12.01.2018  

№ 1-а "Про перенесення робочих 

днів у 2018 році" 

17. Про проведення земельних торгів 

у формі аукціону  

30.01.2018 17/0/7-18 Про проведення земельних торгів 

у формі аукціону  

 

 
 

 


