
 

   

 

Перелік  

наказів з основної діяльності Головного управління  

Держгеокадастру у Херсонській області станом на 01.11.2017 

 

№  

п/п 

Вид 

документа 

№ 

документа 

Дата 

реєстрації 

Короткий зміст 

1 Наказ 1/0/7-17 04.01.2017 Про оголошення наказу Держгеокадастру від 30.12.2016  

№ 361 "Про затвердження типових положень деяких 

структурних підрозділів Головних управлінь 

Держгеокадастру в областях" 

2 Наказ 2/0/7-17 06.01.2017 Про затвердження бланків документів 

3 Наказ 3/0/7-17 06.01.2017 Про резервування земельної ділянки на території Бехтерської 

сільської ради Голопристанського району Херсонської 

області для забезпечення потреб військовослужбовців - 

учасників антитерористичної операції та членів родин 

військовослужбовців, загиблих у ході її проведення 

4 Наказ 4/0/7-17 06.01.2017 Про затвердження Положення про Управління з контролю за 

використанням та охороною земель Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській області 

5 Наказ 5/0/7-17 06.01.2017 Про затвердження положень структурних підрозділів 

Головного управління Держгеокадастру у Херсонській 

області (у містах і районах) 

6 Наказ 6/0/7-17 06.01.2017 Про анулювання торгів (земділянка площею 49,9996 га на 

території Князе-Григорівської с/р) 

7 Наказ 7/0/7-17 06.01.2017 Про анулювання торгів (земділянка площею 296,1706 га на 

території Червоночабанської с/р Каланчацького району) 

8 Наказ 8/0/7-17 06.01.2017 Про анулювання торгів 

9 Наказ 9/0/7-17 06.01.2017 Про введення в дію печаток і штампів Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській області та призначення осіб, 

відповідальних за облік та зберігання печаток і штампів 

10 Наказ 10/0/7-17 10.01.2017 Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській області від 09.03.2016  

№ 56/0/7-16 

11 Наказ 11/0/7-17 10.01.2017 Про ведення табельного обліку 

12 Наказ 12/0/7-17 10.01.2017 Про покладання обов’язків служби захисту інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) 

системах 

13 Наказ 13/0/7-17 10.01.2017 Про резервування земельних ділянок на території 

Новопетрівської сільської ради Високопільського району 

Херсонської області для забезпечення потреб 

військовослужбовців - учасників антитерористичної операції 

та членів родин військовослужбовців, загиблих у ході її 

проведення 

14 Наказ 14/0/7-17 11.01.2017 Про оголошення наказу Держгеокадастру від 29.12.2016  

№ 360 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення 

обліку, зберігання, використання і знищення документів та 

інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову 

інформацію, в системі Держгеокадастру 

15 Наказ 15/0/7-17 12.01.2017 Про введення в дію печаток Головного управління 

Держгеокадастру у херсонській області та призначення осіб. 

відповідальних за облік та зберігання печаток 

16 Наказ 16/0/7-17 12.01.2017 Про резервування земельної ділянки на території 

Першокостянтинівської сільської ради Чаплинського району 

Херсонської області для забезпечення потреб 

військовослужбовців - учасників антитерористичної операції 

та членів родин військовослужбовців, загиблих у ході її 



 

   

 

проведення 

17 Наказ 17/0/7-17 13.01.2017 Про право підпису банківських та фінансових документів 

18 Наказ 18/0/7-17 17.01.2017 Про врегулювання конфлікту інтересів 

19 Наказ 19/0/7-17 17.01.2017 Про резервування земельної ділянки на території Щорсівської 

сільської ради Генічеського району Херсонської області для 

забезпечення потреб військовослужбовців - учасників 

антитерористичної операції та членів родин 

військовослужбовців, загиблих у ході її проведення 

20 Наказ 20/0/7-17 17.01.2017 Про резервування земельної ділянки на території 

Дніпрянської селищної ради м. Нова Каховка Херсонської 

області для забезпечення потреб військовослужбовців - 

учасників антитерористичної операції та членів родин 

військовослужбовців, загиблих у ході її проведення 

21 Наказ 21/0/7-17 18.01.2017 Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної 

служби 

22 Наказ 22/0/7-17 19.01.2017 Про внесення доповнень до наказу ГУДуХ від 22.09.2016 

№223/0/7-16 

23 Наказ 23/0/7-17 20.01.2017 Про взаємодію сектору запобігання та виявлення корупції з 

Управлінням персоналом ГУДуХ.  з метою обліку суб’єктів 

декларування, у яких виник обов’язок подати декларації 

відповідно до вимог ЗУ Про запобігання корупції 

24 Наказ 24/0/7-17 20.01.2017 Про оголошення наказу Держгеокадастру від 27.12.2016  

№ 354 "Про організаційні заходи, пов’язані  із здійсненням 

функцій державного нагляду (контролю) за дотриманням 

земельного законодавства, використанням та охорони земель 

усіх категорій і форм власності 

25 Наказ 25/0/7-17 23.01.2017 Про врегулювання конфлікту інтересів 

26 Наказ 26/0/7-17 23.01.2017 Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою 

27 Наказ 27/0/7-17 24.01.2017 Про встановлення надбавки 

28 Наказ 28/0/7-17 24.01.2017 Про затвердження Положення про преміювання та 

встановлення надбавок працівникам Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській області 

29 Наказ 29/0/7-17 24.01.2017 Про утворення комісії для визначення ліквідаційної вартості 

об'єктів основних засобів 

30 Наказ 30/0/7-17 24.01.2017 Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській області від 09.03.2016  

№ 56/0/7-16 

31 Наказ 31/0/7-17 25.01.2017 Про внесення доповнень до деяких наказів Головного 

управління Держгеокадастру у Херсонській області 

32 Наказ 32/0/7-17 25.01.2017 Про резервування земельної ділянки на території 

Новомиколаївської сільської ради Скадовського району 

Херсонської області для забезпечення потреб 

військовослужбовців - учасників антитерористичної операції 

та членів родин військовослужбовців, загиблих у ході її 

проведення 

33 Наказ 33/0/7-17 25.01.2017 Про розробку ситуаційних завдань 

34 Наказ 34/0/7-17 25.01.2017 Про покладання функцій адміністратора під час проведення 

конкурсного відбору на посади державної служби категорії Б 

07 лютого 2017 року 

35 Наказ 35/0/7-17 26.01.2017 Про делегування до комісії із загальнообов'язкового 

державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою 

втратою працездатності та витратами, зумовленими 

похованням Головного управління Держгеокадастру у 

Херсонській області 

36 Наказ 36/0/7-17 27.01.2017 Про введення в дію штатного розпису Головного управління 



 

   

 

37 Наказ 37/0/7-17 27.01.2017 Про введення в дію печатки Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській області та призначення 

особи, відповідальної за облік та зберігання печатки 

38 Наказ 38/0/7-17 27.01.2017 Про резервування земельної ділянки на території 

Привільської сільської ради Каланчацького району 

Херсонської області для забезпечення потреб 

військовослужбовців - учасників  антитерористичної операції 

та членів родин військовослужбовців, загиблих у ході її 

проведення 

39 Наказ 39/0/7-17 27.01.2017 Про резервування земельної ділянки на території 

Козачелагерської сільської ради Олешківського району 

Херсонської області для забезпечення потреб 

військовослужбовців - учасників антитерористичної операції 

та членів родин військовослужбовців, загиблих у ході її 

проведення  

40 Наказ 40/0/7-17 27.01.2017 Про затвердження Плану роботи Управління з контролю за 

використанням та охороною земель Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській області на І квартал 2017 

року 

41 Наказ 41/0/7-17 30.01.2017 Про затвердження Інформаційних та Технологічних карток 

адміністративних послуг, які надаються Головним 

управлінням Держгеокадастру у Херсонській області 

42 Наказ 42/0/7-17 30.01.2017 Про визначення відповідальною особою Бабенко Н.Л. 

43 Наказ 43/0/7-17 30.01.2017 Про внесення змін до складу дисциплінарної комісії 

44 Наказ 44/0/7-17 30.01.2017 Про внесення змін до наказу Головного управління від 

10.01.2017 № 11/0/7-17 "Про ведення табельного обліку" 

45 Наказ 45/0/7-17 31.01.2017 Про затвердження передавальних актів територіальних 

органів Держгеокадастру Херсонської області 

46 Наказ 46/0/7-17 01.02.2017 Про резервування земельної ділянки на території 

Нововасилівської сільської ради Іванівського району 

Херсонської області для забезпечення потреб 

військовослужбовців - учасників антитерористичної операції 

та членів родин військовослужбовців, загиблих у ході її 

проведення 

47 Наказ 47/0/7-17 02.02.2017 Про врегулювання конфлікту інтересів 

48 Наказ 48/0/7-17 02.02.2017 Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській області від 30.01.2017 № 

41/0/7-17 

49 Наказ 49/0/7-17 03.02.2017 Про проведення фінансового аудиту та аудиту відповідності 

оцінки діяльності у Головному управлінні Держгеокадастру у 

Херсонській області 

50 Наказ 50/0/7-17 03.02.2017 Про графік відпусток на 2017 рік 

51 Наказ 51/0/7-17 03.02.2017 Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держземагентства у Херсонській області від 23.10.2014  

№ 21-81/19-14 "Про затвердження Переліку земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення державної 

власності, права на які виставляються на земельні торги у 

формі аукціону" 

52 Наказ 52/0/7-17 03.02.2017 Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держземагентства у Херсонській області від 23.10.2014  

№ 21-81/19-14 "Про затвердження Переліку земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення державної 

власності, права на які виставляються на земельні торги у 

формі аукціону" 

53 Наказ 53/0/7-17 06.02.2017 Про внесення змін до наказу Головного управління 

54 Наказ 54/0/7-17 07.02.2017 Про утворення постійних комісій з соціально-побутових 



 

   

 

питань 

55 Наказ 55/0/7-17 08.02.2017 Про резервування земельної ділянки на території Чаплинської 

об'єднаної територіальної громади Чаплинського району 

Херсонської області для забезпечення потреб 

військовослужбовців - учасників антитерористичної операції 

та членів родин військовослужбовців, загиблих у ході її 

проведення 

56 Наказ 56/0/7-17 10.02.2017 Про внесення змін до наказу Головного управління від 

19.08.2015 № 21-120/39-15 "Про створення комітету з 

конкурсних торгів" 

57 Наказ 57/0/7-17 10.02.2017 Про проведення повторних земельних торгів у формі 

аукціону 

58 Наказ 58/0/7-17 13.02.2017 Про проведення земельних торгів у формі аукціону 

59 Наказ 59/0/7-17 13.02.2017 Про здійснення державного контролю за дотриманням 

земельного законодавства Комишанською селищною радою 

Корабельного району м.Херсона 

60 Наказ 60/0/7-17 13.02.2017 Про здійснення державного контролю за дотриманням 

земельного законодавства Білозерською районною 

державною адміністрацією Білозерського району 

61 Наказ 61/0/7-17 13.02.2017 Про здійснення державного контролю за дотриманням 

земельного законодавства Надніпрянською селищною радою 

Дніпровського  району м.Херсона 

62 Наказ 62/0/7-17 16.02.2017 Про здійснення державного контролю за дотриманням 

земельного законодавства Веселівською сільською радою 

Бериславського району 

63 Наказ 63/0/7-17 16.02.2017 Про здійснення державного контролю за дотриманням 

земельного законодавства Каїрською сільською радою 

Горностаївського району 

64 Наказ 64/0/7-17 16.02.2017 Про здійснення державного контролю за дотриманням 

земельного законодавства Малоолександрівською сільською 

радою Великоолександрівського району 

65 Наказ 65/0/7-17 16.02.2017 Про здійснення державного контролю за дотриманням 

земельного законодавства Раденською сільською радою 

Олешківського району 

66 Наказ 66/0/7-17 16.02.2017 Про резервування земельної ділянки на території 

Самійлівської сільської ради Верхньорогачицького району 

Херсонської області для забезпечення потреб 

військовослужбовців - учасників антитерористичної операції 

та членів родин військовослужбовців, загиблих у ході її 

проведення 

67 Наказ 67/0/7-17 17.02.2017 Про проведення земельних торгів у формі аукціону 

68 Наказ 68/0/7-17 17.02.2017 Про оголошення наказу Держгеокадастру від 03.02.2017 № 49 

"Про питання діяльності Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській області" 

69 Наказ 69/0/7-17 20.02.2017 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 

70 Наказ 70/0/7-17 20.02.2017 Про здійснення державного контролю за дотриманням 

земельного законодавства, використанням та охороною 

земель природно-заповідного фонду НПП "Олешківські 

піски" 

71 Наказ 71/0/7-17 20.02.2017 Про здійснення державного контролю за дотриманням 

земельного законодавства, використанням та охороною 

земель природно-заповідного фонду ландшафтного заказника 

"Олександрівський" 



 

   

 

72 Наказ 72/0/7-17 20.02.2017 Про здійснення державного контролю за дотриманням 

земельного законодавства Великоолександрівською 

районною державною адміністрацією 

Великоолександрівського району Херсонської області 

73 Наказ 73/0/7-17 20.02.2017 Про здійснення державного контролю за дотриманням 

земельного законодавства, використанням та охороною 

земель природно-заповідного фонду заказника місцевого 

значення "Каїрська балка" 

74 Наказ 74/0/7-17 21.02.2017 Про введення в дію печаток і штампів Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській області та призначення осіб, 

відповідальних за їх облік та зберігання 

75 Наказ 75/0/7-17 22.02.2017 Про здійснення державного контролю за дотриманням 

земельного законодавства, використанням та охороною 

земель сільськогосподарського призначення на території 

Нижньосірогозького району Херсонської області 

76 Наказ 76/0/7-17 22.02.2017 Про здійснення державного контролю за дотриманням 

земельного законодавства, використанням та охороною 

земель сільськогосподарського призначення на території 

Скадовського району Херсонської області 

77 Наказ 77/0/7-17 22.02.2017 Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держземагентства у Херсонській області від 23.10.2014  

№ 21-81/19-14 "Про затвердження Переліку земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення державної 

власності, права на які виставляються на земельні торги у 

формі аукціону" 

78 Наказ 78/0/7-17 22.02.2017 Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держземагентства у Херсонській області від 23.10.2014  

№ 21-81/19-14 "Про затвердження Переліку земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення державної 

власності, права на які виставляються на земельні торги у 

формі аукціону" 

79 Наказ 79/0/7-17 24.02.2017 Про затвердження графіків щодо проведення особистого 

прийому громадян Головним управлінням Держгеокадастру у 

Херсонській області 

80 Наказ 80/0/7-17 24.02.2017 Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної 

служби 

81 Наказ 81/0/7-17 24.02.2017 Про здійснення державного контролю за дотриманням 

земельного законодавства при використані та наданні земель 

житлової та громадської забудови на території Комишанської 

селищної ради Корабельного району м. Херсона 

82 Наказ 82/0/7-17 24.02.2017 Про здійснення державного контролю за дотриманням 

земельного законодавства при використанні та наданні 

земель житлової та громадської забудови на території 

Раденської сільської ради Олешківського району Херсонської 

області 

83 Наказ 83/0/7-17 24.02.2017 Про здійснення державного контролю за дотриманням 

земельного законодавства при використанні та наданні 

земель житлової та громадської забудови на території 

Наддніпрянської селищної ради Дніпровського району м. 

Херсона 

84 Наказ 84/0/7-17 24.02.2017 Про здійснення державного контролю за дотриманням 

земельного законодавства при використанні та наданні 

земель житлової та громадської забудови на території 

Малоолександрівської сільської ради 

Великоолександрівського району Херсонської області 

85 Наказ 85/0/7-17 24.02.2017 Про здійснення державного контролю за дотриманням 

земельного законодавства при використанні та наданні 



 

   

 

земель житлової та громадської забудови на території 

Каїрської сільської ради Горностаївського району 

Херсонської області 

86 Наказ 86/0/7-17 24.02.2017 Про здійснення державного контролю за дотриманням 

земельного законодавства при використанні та наданні 

земель житлової та громадської забудови на території 

Веселівської сільської ради Бериславського району 

Херсонської області 

87 Наказ 87/0/7-17 24.02.2017 Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській області від 21 липня 2016 

року  № 181/0/7-16 

88 Наказ 88/0/7-17 24.02.2017 Про резервування земельних ділянок на території Зміївської 

сільської ради Бериславського району Херсонської області 

для забезпечення потреб військовослужбовців - учасників 

антитерористичної операції та членів родин 

військовослужбовців, загиблих у ході її проведення 

89 Наказ 89/0/7-17 24.02.2017 Про введення в дію рішень колегії Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській області від 23.02.2017 

90 Наказ 90/0/7-17 24.02.2017 Про закриття дисциплінарного провадження 

91 Наказ 91/0/7-17 28.02.2017 Про проведення земельних торгів у формі аукціону 

92 Наказ 92/0/7-17 01.03.2017 Про резервування земельної ділянки на території 

Добропільської сільської ради Голопристанського району 

Херсонської області для забезпечення потреб 

військовослужбовців - учасників антитерористичної операції 

та членів родин військовослужбовців, загиблих у ході її 

проведення 

93 Наказ 93/0/7-17 01.03.2017 Про резервування земельної ділянки на території 

Новогригорівської сільської ради Генічеського району 

Херсонської області для забезпечення потреб 

військовослужбовців - учасників антитерористичної операції 

та членів родин військовослужбовців, загиблих у ході її 

проведення 

94 Наказ 94/0/7-17 06.03.2017 Про встановлення права сервітуту ТОВ "Віндкрафт Таврія" 

95 Наказ 95/0/7-17 06.03.2017 Про резервування земельної ділянки на території Раденської 

сільської ради Олешківського району Херсонської області 

для забезпечення потреб військовослужбовців - учасників 

антитерористичної операції та членів родин 

військовослужбовців, загиблих у ході її проведення 

96 Наказ 96/0/7-17 06.03.2017 Про резервування земельної ділянки на території 

Привільської сільської ради Каланчацької об'єднаної 

територіальної громади Каланчацького району Херсонської 

області для забезпечення потреб військовослужбовців - 

учасників антитерористичної операції та членів родин 

військовослужбовців, загиблих у ході її проведення 

97 Наказ 97/0/7-17 06.03.2017 Про резервування земельної ділянки на території 

Високівської сільської ради Бериславського району 

Херсонської області для забезпечення потреб 

військовослужбовців - учасників антитерористичної операції 

та членів родин військовослужбовців, загиблих у ході її 

проведення 

98 Наказ 98/0/7-17 06.03.2017 Про внесення доповнень до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській області від 27 січня 2017 

року № 39/0/7-17 

99 Наказ 99/0/7-17 06.03.2017 Про визначення відповідальних осіб за ведення архіву 

Головного управління Держгеокадастру у Херсонській 

області 



 

   

 

100 Наказ 100/0/7-17 06.03.2017 Про затвердження складу експертної комісії 

101 Наказ 101/0/7-17 10.03.2017 Про утворення тендерного комітету 

102 Наказ 102/0/7-17 10.03.2017 Про резервування земельної ділянки на території 

Великоолександрівського району Херсонської області для 

забезпечення потреб військовослужбовців - учасників 

антитерористичної операції та членів родин 

військовослужбовців, загиблих у ході її проведення 

103 Наказ 103/0/7-17 13.03.2017 Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держземагентства у Херсонській області від 23.10.2014 № 21-

81/19-14 "Про затвердження Переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності, 

права на які виставляються на земельні торги у формі 

аукціону" 

104 Наказ 104/0/7-17 16.03.2017 Про здійснення державного контролю за дотриманням 

земельного законодавства при використанні та наданні 

земель житлової та громадської забудови на території 

Каховської міської ради Каховського району Херсонської 

області 

105 Наказ 105/0/7-17 16.03.2017 Про здійснення державного контролю за дотриманням 

земельного законодавства Каховською міською радою 

Каховського району Херсонської області 

106 Наказ 106/0/7-17 16.03.2017 Про здійснення державного контролю за дотриманням 

земельного законодавства Каховською районною державною 

адміністрацією Каховського району Херсонської області 

107 Наказ 107/0/7-17 17.03.2017 Про проведення земельних торгів у формі аукціону 

108 Наказ 108/0/7-17 20.03.2017 Про оголошення наказу Держгеокадастру від 14.02.2017 № 68 

"Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в 

Держгеокадастрі, його територіальних органах, на 

підприємствах, установах, організаціях, що належать до 

сфери управління Держгеокадастру" 

109 Наказ 109/0/7-17 21.03.2017 Про здійснення державного контролю за дотриманням 

земельного законодавства щодо самовільного зайняття 

земельної ділянки гр. Яковенко М.П. по вул. Надніпрянська, 

230-в, смт Дніпряни, м. Нова Каховка Херсонської області 

110 Наказ 110/0/7-17 21.03.2017 Про визначення відповідальною особою Федоренко Д.О. 

111 Наказ 111/0/7-17 22.03.2017 Про проведення фінансового аудиту та аудиту відповідності 

оцінки діяльності Головного управління Держгеокадастру у 

Херсонській області 

112 Наказ 112/0/7-17 22.03.2017 Про здійснення державного контролю за дотриманням 

земельного законодавства, використанням та охороною 

земель на території Славенської сільської ради 

Горностаївського району Херсонської області 

113 Наказ 113/0/7-17 22.03.2017 Про право застосовувати електронний цифровий підпис 

114 Наказ 114/0/7-17 23.03.2017 Про врегулювання конфлікту інтересів 

115 Наказ 115/0/7-17 23.03.2017 Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській області від 06.03.2017 № 

100/0/7-17 "Про затвердження складу експертної комісії" 

116 Наказ 116/0/7-17 24.03.2017 Про здійснення державного контролю за дотриманням 

земельного законодавства, використанням та охороною 

земель усіх категорій і форм власності 

117 Наказ 117/0/7-17 24.03.2017 Про проведення земельних торгів у формі аукціону 

118 Наказ 118/0/7-17 27.03.2017 Про призначення матеріально-відповідальних осіб 

119 Наказ 119/0/7-17 28.03.2017 Про покладання функцій адміністратора конкурсного відбору 

під час проведення конкурсу на посади державної служби 

категорії В 28 березня 2017 року 

120 Наказ 120/0/7-17 30.03.2017 Про введення в промислову експлуатацію 



 

   

 

121 Наказ 121/0/7-17 30.03.2017 Про введення в дію змін до штатного розпису Головного 

управління 

122 Наказ 122/0/7-17 31.03.2017 Про здійснення державного контролю за дотриманням 

земельного законодавства щодо самовільного зайняття 

земельної ділянки гр. Підгрушком О.В. по вул . Матросова, 

17-а, с. Нова Збур`ївка Голопристанського району 

Херсонської області 

123 Наказ 123/0/7-17 31.03.2017 Про проведення земельних торгів у формі аукціону 

124 Наказ 124/0/7-17 31.03.2017 Про оголошення наказів Держгеокадастру від 06.02.2017 № 

59 "Про деякі питання організації діловодства" та від 

20.03.2017 № 97 "Про деякі питання організації діловодства" 

125 Наказ 125/0/7-17 31.03.2017 Про затвердження повноважень (регламентування прав 

доступу) користувачів автоматизованої системи діловодства 

126 Наказ 126/0/7-17 03.04.2017 Про право підпису банківських та фінансових документів 

127 Наказ 127/0/7-17 04.04.2017 Про резервування земельної ділянки на території  

Калинівської селищної ради Великоолександрівського району 

Херсонської області для забезпечення потреб 

військовослужбовців - учасників антитерористичної операції 

та членів родин військовослужбовців, загиблих у ході її 

проведення 

128 Наказ 128/0/7-17 04.04.2017 Про резервування земельної ділянки на території 

Новотроїцької селищної ради Новотроїцького району 

Херсонської області для забезпечення потреб 

військовослужбовців - учасників антитерористичної операції 

та членів родин військовослужбовців, загиблих у ході її 

проведення 

129 Наказ 129/0/7-17 12.04.2017 Про затвердження Положення про експертну комісію 

Головного управління Держгеокадастру у Херсонській 

області 

130 Наказ 130/0/7-17 12.04.2017 Про затвердження Положення про архів Головного 

управління Держгеокадастру у Херсонській області 

131 Наказ 131/0/7-17 13.04.2017 Про право підпису банківських та фінансових документів 

132 Наказ 132/0/7-17 14.04.2017 Про врегулювання конфлікту інтересів 

133 Наказ 133/0/7-17 20.04.2017 Про право підпису банківських та фінансових документів  

134 Наказ 134/0/7-17 20.04.2017 Про врегулювання конфлікту інтересів 

135 Наказ 135/0/7-17 21.04.2017 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 

136 Наказ 136/0/7-17 21.04.2017 Про проведення земельних торгів у формі аукціону 

137 Наказ 137/0/7-17 24.04.2017 Про затвердження Плану роботи Управління з контролю за 

використанням та охороною земель Головного управління 

Держгеокадастру  у Херсонській області на ІІ квартал 2017 

року 

138 Наказ 138/0/7-17 24.04.2017 Про затвердження Переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності, 

права на які виставляються на земельні торги у формі 

аукціону 

139 Наказ 139/0/7-17 25.04.2017 Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної 

служби 

140 Наказ 140/0/7-17 27.04.2017 Про внесення змін до складу тендерного комітету 

141 Наказ 141/0/7-17 28.04.2017 Про проведення земельних торгів у формі аукціону 

142 Наказ 142/0/7-17 03.05.2017 Про скасування земельних торгів у формі аукціону 

143 Наказ 143/0/7-17 04.05.2017 Про анулювання торгів 

144 Наказ 144/0/7-17 04.05.2017 Про анулювання торгів  

145 Наказ 145/0/7-17 05.05.2017 Про деякі питання реєстрації документів в автоматизованій 



 

   

 

системі діловодства "ДОК ПРОФ СТЕП 3.0" 

146 Наказ 146/0/7-17 05.05.2017 Про виділення земельної частки (паю) 

147 Наказ 147/0/7-17 10.05.2017 Про призначення матеріально-відповідальних осіб 

148 Наказ 148/0/7-17 11.05.2017 Про анулювання торгів 

149 Наказ 149/0/7-17 12.05.2017 Про резервування земельної ділянки на території 

Олександрівської сільської ради Каланчацького району 

Херсонської області для забезпечення потреб 

військовослужбовців - учасників антитерористичної операції 

та членів родин військовослужбовців, загиблих у ході її 

проведення 

150 Наказ 150/0/7-17 12.05.2017 Про внесення змін до Положення про тендерний комітет 

151 Наказ 151/0/7-17 13.05.2017 Про введення в дію печатки Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській області та призначення 

особи, відповідальної за облік та зберігання печатки 

152 Наказ 152/0/7-17 13.05.2017 Про проведення інвентаризації майна 

153 Наказ 153/0/7-17 16.05.2017 Про резервування земельної ділянки на території 

Старосільської сільської ради Великоолександрівського 

району для забезпечення потреб військовослужбовців - 

учасників антитерористичної операції та членів родин 

військовослужбовців, загиблих у ході її проведення 

154 Наказ 154/0/7-17 16.05.2017 Про резервування земельних ділянок на території 

Микільської та Радянської сільських рад Білозерського 

району Херсонської області для забезпечення потреб 

військовослужбовців - учасників антитерористичної операції 

та членів родин військовослужбовців, загиблих у ході її 

проведення 

155 Наказ 155/0/7-17 17.05.2017 Про внесення змін до наказу про оголошення конкурсу 

156 Наказ 156/0/7-17 17.05.2017 Про внесення змін до складу конкурсної комісії Головного 

управління Держгеокадастру у Херсонській області 

157 Наказ 157/0/7-17 18.05.2017 Про проведення повторних земельних торгів у формі 

аукціону 

158 Наказ 158/0/7-17 19.05.2017 Про проведення аудиту ефективності оцінки діяльності 

Головного управління Держгеокадастру у Херсонській 

області  

159 Наказ 159/0/7-17 19.05.2017 Про встановлення права сервітуту  ПАТ "Енергопостачальна 

компанія "Херсонобленерго"  

160 Наказ 160/0/7-17 19.05.2017 Про врегулювання конфлікту інтересів 

161 Наказ 161/0/7-17 22.05.2017 Про резервування земельної ділянки на території 

Новоолександрівської сільської ради Каланчацького району 

Херсонської області для забезпечення потреб 

військовослужбовців - учасників антитерористичної операції 

та членів родин військовослужбовців, загиблих у ході її 

проведення 

162 Наказ 162/0/7-17 22.05.2017 Про резервування земельних ділянок на території 

Білозерського району Херсонської області для забезпечення 

потреб військовослужбовців - учасників антитерористичної 

операції та членів родин військовослужбовців, загиблих у 

ході її проведення 

163 Наказ 163/0/7-17 24.05.2017 Про утворення робочої групи 

164 Наказ 164/0/7-17 25.05.2017 Про право застосовувати електронний цифровий підпис 

165 Наказ 165/0/7-17 25.05.2017 Про призначення відповідальних осіб за надходження, облік, 

зберігання та надання користувачам інформації, що міститься 

в документації із землеустрою, яка включена і надходить до 

Державного фонду документації із землеустрою на 

регіональному, місцевому рівнях 

166 Наказ 166/0/7-17 26.05.2017 Про проведення земельних торгів у формі аукціону 



 

   

 

167 Наказ 167/0/7-17 31.05.2017 Про внесення змін до наказу ГУДуХ від 01.03.17 №92/0/7-17 

"Про резервування земділянки на території Добропільської 

с/р...." 

168 Наказ 168/0/7-17 01.06.2017 Про створення комісії для знищення печаток і штампів 

169 Наказ 169/0/7-17 01.06.2017 Про перереєстрацію службових автомобілів 

170 Наказ 170/0/7-17 02.06.2017 Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної 

служби 

171 Наказ 171/0/7-17 09.06.2017 Про резервування земельної ділянки на території 

Каланчацької селищної ради Каланчацького району 

Херсонської області для забезпечення потреб 

військовослужбовців - учасників антитерористичної операції 

та членів родин військовослужбовців, загиблих у ході її 

проведення 

172 Наказ 172/0/7-17 09.06.2017 Про затвердження Порядку обліку, зберігання та 

використання печаток і штампів Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській області 

173 Наказ 173/0/7-17 09.06.2017 Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держземагентства у Херсонській області від 23.10.2014 № 21-

81/19-14 "Про затвердження Переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності, 

права на які виставляються на земельні торги у формі 

аукціону" 

174 Наказ 174/0/7-17 09.06.2017 Про розподіл обов'язків між начальником, першим 

заступником та заступниками начальника Головного 

управління Держгеокадастру у Херсонській області 

175 Наказ 175/0/7-17 09.06.2017 Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держземагентства у Херсонській області від 23.10.2014 № 21-

81/19-14 "Про затвердження Переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності, 

права на які виставляються на земельні торги у формі 

аукціону" 

176 Наказ 176/0/7-17 12.06.2017 Про внесення змін до наказу від 01.06.2017 № 169/0/7-17 

"Про перереєстрацію службових автомобілів" 

177 Наказ 177/0/7-17 13.06.2017 Про внесення змін до наказу Головного управління 

178 Наказ 178/0/7-17 14.06.2017 Про внесення змін до наказу від 01.06.2017 № 169/0/7-17 

"Про перереєстрацію службових автомобілів" 

179 Наказ 179/0/7-17 14.06.2017 Про створення комісії 

180 Наказ 180/0/7-17 15.06.2017 Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо 

відведення Борозенській сільській раді у комунальну 

власність земельних ділянок для створення громадських 

пасовищ 

181 Наказ 181/0/7-17 16.06.2017 Про деякі питання організації ведення діловодства 

182 Наказ 182/0/7-17 16.06.2017 Про врегулювання конфлікту інтересів 

183 Наказ 183/0/7-17 16.06.2017 Про проведення земельних торгів у формі аукціону 

184 Наказ 184/0/7-17 19.06.2017 Про закріплення автомобіля 

185 Наказ 185/0/7-17 19.06.2017 Про автомобільний транспорт 

186 Наказ 186/0/7-17 19.06.2017 Про закріплення автомобіля 

187 Наказ 187/0/7-17 19.06.2017 Про автомобільний транспорт 

188 Наказ 188/0/7-17 19.06.2017 Про проведення земельних торгів у формі аукціону 

189 Наказ 189/0/7-17 19.06.2017 Про введення в дію печатки Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській області та призначення 

особи, відповідальної за облік та зберігання печатки 

190 Наказ 190/0/7-17 19.06.2017 Про закриття дисциплінарного провадження 

191 Наказ 191/0/7-17 21.06.2017 Про затвердження переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності, які 

пропонуються передавати в межах норм безоплатної 



 

   

 

приватизації у власність у наступному кварталі 

192 Наказ 192/0/7-17 21.06.2017 Про закріплення автомобіля 

193 Наказ 193/0/7-17 21.06.2017 Про автомобільний транспорт 

194 Наказ 194/0/7-17 23.06.2017 Про врегулювання конфлікту інтересів 

195 Наказ 195/0/7-17 29.06.2017 Про ведення діловодства з грифом "Для службового 

користування" 

196 Наказ 196/0/7-17 29.06.2017 Про анулювання торгів 

197 Наказ 197/0/7-17 29.06.2017 Про анулювання торгів 

198 Наказ 198/0/7-17 03.07.2017 Про затвердження плану заходів Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській області щодо усунення 

порушень і недоліків, виявлених Управлінням південного 

офісу Держаудитслужби в Херсонській області 

199 Наказ 199/0/7-17 04.07.2017 Про створення постійно діючої міжвідомчої робочої групи з 

питань протидії злочинам, пов'язаним із захопленням врожаїв 

та сільськогосподарських земель (спільний наказ)  

200 Наказ 200/0/7-17 04.07.2017 Про внесення змін до складу конкурсної комісії 

201 Наказ 201/0/7-17 07.07.2017 Про встановлення базових лінійних норм витрачання 

пального легковими автомобілями 

202 Наказ 202/0/7-17 10.07.2017 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 

203 Наказ 203/0/7-17 11.07.2017 Про затвердження плану заходів 

204 Наказ 204/0/7-17 11.07.2017 Про передачу службового легкового автомобіля  

205 Наказ 205/0/7-17 11.07.2017 Про автомобільний транспорт 

206 Наказ 206/0/7-17 12.07.2017 Про затвердження заходів щодо ефективного та 

раціонального використання державних коштів 

207 Наказ 207/0/7-17 12.07.2017 Про право підпису банківських та фінансових документів 

208 Наказ 208/0/7-17 17.07.2017 Про оповіщення військовозобов'язаного Шадріна В.Є.  

209 Наказ 209/0/7-17 17.07.2017 Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад 

державної служби 

210 Наказ 210/0/7-17 17.07.2017 Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держземагентства у Херсонській області від 23.10.2014 № 21-

81/19-14 "Про затвердження Переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності, 

права на які виставляються на земельні торги у формі 

аукціону" 

211 Наказ 211/0/7-17 19.07.2017 Про призначення матеріально-відповідальних осіб 

212 Наказ 212/0/7-17 24.07.2017 Про автомобільний транспорт 

213 Наказ 213/0/7-17 26.07.2017 Про проведення повторних земельних торгів у формі 

аукціону 

214 Наказ 214/0/7-17 26.07.2017 Про затвердження Плану роботи Управління з контролю за 

використанням та охороною земель Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській області на ІІІ квартал 2017 

року 

215 Наказ 215/0/7-17 27.07.2017 Про анулювання торгів 

216 Наказ 216/0/7-17 28.07.2017 Про визначення відповідальних осіб за вимірювання 

температури повітря, облік, оформлення та видачу 

подорожніх листів службового автомобіля та контроль за 

списанням пального 

217 Наказ 217/0/7-17 28.07.2017 Про врегулювання конфлікту інтересів 

218 Наказ 218/0/7-17 28.07.2017 Про проведення земельних торгів у формі аукціону 

219 Наказ 219/0/7-17 02.08.2017 Про автомобільний транспорт 

220 Наказ 220/0/7-17 02.08.2017 Про анулювання торгів 

221 Наказ 221/0/7-17 04.08.2017 Про внесення змін до наказу Головного управління від 

19.07.2017 № 211/0/7-17 "Про призначення матеріально-



 

   

 

відповідальних осіб" 

222 Наказ 222/0/7-17 07.08.2017 Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській області від 30.01.2017 № 

41/0/7-17 

223 Наказ 223/0/7-17 09.08.2017 Про внесення змін до наказу про оголошення конкурсу на 

зайняття посад державної служби 

224 Наказ 224/0/7-17 10.08.2017 Про доповнення Переліків земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності, 

права на які виставляються на земельні торги у формі 

аукціону 

225 Наказ 225/0/7-17 11.08.2017 Про визначення відповідальних за ведення діловодства та 

контроль за виконанням документів у структурних 

підрозділах Головного управління Держгеокадастру у 

Херсонській області 

226 Наказ 226/0/7-17 11.08.2017 Про внесення змін до складу конкурсної комісії 

227 Наказ 227/0/7-17 14.08.2017 Про проведення земельних торгів у формі аукціону 

228 Наказ 228/0/7-17 15.08.2017 Про проведення повторних земельних торгів у формі 

аукціону 

229 Наказ 229/0/7-17 15.08.2017 Про закріплення автомобіля 

230 Наказ 230/0/7-17 17.08.2017 Про проведення земельних торгів у формі аукціону 

231 Наказ 231/0/7-17 18.08.2017 Про введення в дію печатки Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській області та призначення 

особи, відповідальної за облік та зберігання печатки 

232 Наказ 232/0/7-17 30.08.2017 Про затвердження Порядку організації роботи з 

повідомленнями, внесеними викривачами, про порушення 

вимог Закону України "Про запобігання корупції" 

працівниками Головного управління Держгеокадастру у 

Херсонській області 

233 Наказ 233/0/7-17 31.08.2017 Про визначення відповідальної особи за координацію роботи 

експертів Головного управління, які здійснюють розгляд та 

погодження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок за принципом екстериторіальності 

234 Наказ 234/0/7-17 07.09.2017 Про утворення робочої групи 

235 Наказ 235/0/7-17 08.09.2017 Про склад колегії Головного управління Держгеокадастру у 

Херсонській області 

236 Наказ 236/0/7-17 08.09.2017 Про затвердження Положення про дисциплінарну комісію 

Головного управління Держгеокадастру у Херсонській 

області з розгляду дисциплінарних справ та її складу 

237 Наказ 237/0/7-17 08.09.2017 Про затвердження Положення про колегію Головного 

управління Держгеокадастру у Херсонській області 

238 Наказ 238/0/7-17 12.09.2017 Про  введення в дію печатки Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській області та призначення 

особи, відповідальної за облік та зберігання печатки 

239 Наказ 239/0/7-17 12.09.2017 Про введення в дію штампів Головного управління 

Держгеокадастру у Херсснській області 

240 Наказ 240/0/7-17 15.09.2017 Про утворення аудиторської групи для проведення планового 

аудиту ефективності 

241 Наказ 241/0/7-17 18.09.2017 Про закріплення автомобіля  

242 Наказ 242/0/7-17 18.09.2017 Про затвердження Переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності, які 

можуть бути передані у власність громадянам у  IV кварталі 

2017 року  на територіі Херсонської області 

243 Наказ 243/0/7-17 20.09.2017 Про надання права керування службовими автомобілями 

Ткаченку І.П. 

244 Наказ 244/0/7-17 20.09.2017 Про проведення земельних торгів у формі аукціону 

245 Наказ 245/0/7-17 21.09.2017 Про створення комісії для знищення печаток і штампів 



 

   

 

ліквідованих територіальних органів Держгеокадастру 

Херсонської області 

246 Наказ 246/0/7-17 21.09.2017 Про проведення позапланової інвентаризації майна 

247 Наказ 247/0/7-17 22.09.2017 Про введення в дію рішень колегії Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській області від 20.09.2017 

248 Наказ 248/0/7-17 22.09.2017 Про підготовку та проведення опалювального сезону в 

осінньо-зимовий період 2017-2018 роки 

249 Наказ 249/0/7-17 22.09.2017 Про списання витрат на проектно-кошторисні роботи по 

об`єкту, який не розпочато будівництвом  

250 Наказ 250/0/7-17 25.09.2017 Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад 

державної служби 

251 Наказ 251/0/7-17 25.09.2017 Про введення в дію змін до штатного розпису на 2017 рік 

Головного управління 

252 Наказ 252/0/7-17 25.09.2017 Про визначення відповідальної особи за організацію роботи 

щодо координації роботи працівників Головного управління, 

які здійснюють розгляд та погодження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок за принципом 

екстериторіальності 

253 Наказ 253/0/7-17 25.09.2017 Про проведення земельних торгів у формі аукціону 

254 Наказ 254/0/7-17 25.09.2017 Про проведення земельних торгів у формі аукціону 

255 Наказ 255/0/7-17 25.09.2017 Про проведення повторних земельних торгів у формі 

аукціону 

256 Наказ 256/0/7-17 25.09.2017 Про анулювання торгів  

257 Наказ 257/0/7-17 26.09.2017 Про призначення матеріально-відповідальних осіб 

258 Наказ 258/0/7-17 28.09.2017 Про перереєстрацію службових автомобілів 

259 Наказ 259/0/7-17 03.10.2017 Про затвердження плану заходів щодо участі у проведенні у 

2017 році Всеукраїнського тижня права 

260 Наказ 260/0/7-17 04.10.2017 Про внесення змін до наказу Головного управління від 

08.06.2016 № 136/0/7-16 "Про оголошення наказу 

Держгеокадастру від 30.05.2016 № 150 "Про визначення 

відповідальних за координацію діяльності та здійснення 

контролю за діяльністю державних підприємств, що належать 

до сфери управління Держгеокадастру" 

261 Наказ 261/0/7-17 05.10.2017 Про внесення змін до складу тендерного комітету 

262 Наказ 262/0/7-17 05.10.2017 Про використання гербової печатки Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській області 

263 Наказ 263/0/7-17 06.10.2017 Про доповнення Переліку вільних земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності, 

права на які виставляються на земельні торги у формі 

аукціону 

264 Наказ 264/0/7-17 10.10.2017 Про право підпису банківських та фінансових документів 

265 Наказ 265/0/7-17 17.10.2017 Про призначення відповідальної особи за організацію роботи, 

пов’язану із захистом персональних даних Присяжнюк ПВ 

266 Наказ 266/0/7-17 18.10.2017 Про проведення земельних торгів у формі аукціону 

267 Наказ 267/0/7-17 18.10.2017 Про затвердження Інформаційних та Технологічних карток 

адміністративних послуг, які надаються ГУДуХ 

268 Наказ 268/0/7-17 19.10.2017 Про проведення земельних торгів у формі аукціону 

269 Наказ 269/0/7-17 19.10.2017 Про утворення науково-технічної ради (НТР) 

270 Наказ 270/0/7-17 25.10.2017 Про затвердження Плану роботи Управління з контролю за 

використанням та охороною земель ГУДуХ на 4 квартал 2017 

року 

271 Наказ 271/0/7-17 26.10.2017 Про внесення змін до наказу Головного управління від 

22.02.17 №78/0/7-17 

272 Наказ 272/0/7-17 31.10.2017 Про утворення робочої групи 

273 Наказ 273/0/7-17 31.10.2017 Про право підпису банківських та фінансових документів 

 


