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281 Про оголошення наказу Комісії з 

реорганізації Держземагентства 

України від 21.09.2015 №434 

№ 21-79/19-15 

 

22.09.2015 Відділ кадрової політики Про оголошення наказу Комісії з реорганізації 

Держземагентства України від 21.09.2015 № 434 

текстовій 

документ 

наказ  паперова Відділ 

кадрової 

політики 

280 Про оголошення наказу Комісії з 

реорганізації Держземагентства 

України від 31.08.2015 № 363 "Про 

реорганізацію Відділу 

Держземагентства у Чаплинському 

районі Херсонської області" 

№ 21-78/19-15 31.08.2015 Відділ кадрової політики  Про оголошення наказу Комісії з реорганізації 

Держземагентства України від 31.08.2015 № 363 

"Про реорганізацію Відділу Держземагентства у 

Чаплинському районі Херсонської області" 

текстовій 

документ 

наказ  паперова Відділ 

кадрової 

політики 

279 Про оголошення наказу Комісії з 

реорганізації Держземагентства 

України від 31.08.2015 № 362 "Про 

реорганізацію Відділу 

Держземагентства у Новотроїцькому 

районі Херсонської області" 

№ 21-77/19-15 31.08.2015 Відділ кадрової політики  Про оголошення наказу Комісії з реорганізації 

Держземагентства України від 31.08.2015 № 362 

"Про реорганізацію Відділу Держземагентства у 

Новотроїцькому районі Херсонської області" 

текстовій 

документ 

наказ  паперова Відділ 

кадрової 

політики 

278 Про оголошення наказу Комісії з 

реорганізації Держземагентства 

України від 31.08.2015 № 364 "Про 

реорганізацію Відділу 

Держземагентства в Іванівському 

районі Херсонської області" 

№ 21-76/19-15 31.08.2015 Відділ кадрової політики  Про оголошення наказу Комісії з реорганізації 

Держземагентства України від 31.08.2015 № 364 

"Про реорганізацію Відділу Держземагентства в 

Іванівському районі Херсонської області" 

текстовій 

документ 

наказ  паперова Відділ 

кадрової 

політики 

277 Про оголошення наказу Комісії з 

реорганізації Держземагентства 

України від 31.08.2015 № 361 "Про 

реорганізацію Відділу 

Держземагентства у Горностаївському 

районі Херсонської області" 

№ 21-75/19-15 31.08.2015 Відділ кадрової політики  Про оголошення наказу Комісії з реорганізації 

Держземагентства України від 31.08.2015 № 361 

"Про реорганізацію Відділу Держземагентства у 

Горностаївському районі Херсонської області" 

текстовій 

документ 

наказ  паперова Відділ 

кадрової 

політики 

276 Про оголошення наказу Комісії з 

реорганізації Держземагентства 

України від 31.08.2015 № 360 "Про 

реорганізацію Відділу 

Держземагентства у Генічеському 

районі Херсонської області" 

№ 21-74/19-15 31.08.2015 Відділ кадрової політики  Про оголошення наказу Комісії з реорганізації 

Держземагентства України від 31.08.2015 № 360 

"Про реорганізацію Відділу Держземагентства у 

Генічеському районі Херсонської області" 

текстовій 

документ 

наказ  паперова Відділ 

кадрової 

політики 

275 Про оголошення наказу Комісії з 

реорганізації Держземагентства 

України від 13.07.2015 № 118 "Про 

реорганізацію Відділу 

Держземагентства у м. Новій Каховці 

Херсонської області" 

№ 21-73/19-15 13.07.2015 Відділ кадрової політики  Про оголошення наказу Комісії з реорганізації 

Держземагентства України від 13.07.2015 № 118 

"Про реорганізацію Відділу Держземагентства у м. 

Новій Каховці Херсонської області" 

текстовій 

документ 

наказ  паперова Відділ 

кадрової 

політики 

274 Про оголошення наказу Комісії з 

реорганізації Держземагентства 

України від 13.07.2015 № 117"Про 

реорганізацію Відділу 

Держземагентства у Цюрупинському 

районі Херсонської області" 

№ 21-72/19-15 13.07.2015 Відділ кадрової політики  Про оголошення наказу Комісії з реорганізації 

Держземагентства України від 13.07.2015 № 

117"Про реорганізацію Відділу Держземагентства у 

Цюрупинському районі Херсонської області" 

текстовій 

документ 

наказ  паперова Відділ 

кадрової 

політики 

273 Про оголошення наказу Комісії з 

реорганізації Держземагентства 

України від 13.07.2015 № 116 "Про 

реорганізацію Відділу 

Держземагентства у Скадовському 

районі Херсонської області" 

№ 21-71/19-15 13.07.2015 Відділ кадрової політики  Про оголошення наказу Комісії з реорганізації 

Держземагентства України від 13.07.2015 № 116 

"Про реорганізацію Відділу Держземагентства у 

Скадовському районі Херсонської області" 

текстовій 

документ 

наказ  паперова Відділ 

кадрової 

політики 

272 Про оголошення наказу Комісії з 

реорганізації Держземагентства 

України від 13.07.2015 № 119 "Про 

реорганізацію Відділу 

Держземагентства у 

Нововоронцовському районі 

Херсонської області" 

№ 21-70/19-15 13.07.2015 Відділ кадрової політики  Про оголошення наказу Комісії з реорганізації 

Держземагентства України від 13.07.2015 № 119 

"Про реорганізацію Відділу Держземагентства у 

Нововоронцовському районі Херсонської області" 

текстовій 

документ 

наказ  паперова Відділ 

кадрової 

політики 

271 Про оголошення наказу Комісії з 

реорганізації Держземагентства 

України від 13.07.2015 № 108 "Про 

реорганізацію Відділу 

№ 21-69/19-15 13.07.2015 Відділ кадрової політики  Про оголошення наказу Комісії з реорганізації 

Держземагентства України від 13.07.2015 № 108 

"Про реорганізацію Відділу Держземагентства у 

Нижньосірогозькому районі Херсонської області" 

текстовій 

документ 

наказ  паперова Відділ 

кадрової 

політики 



Держземагентства у 

Нижньосірогозькому районі 

Херсонської області" 

270 Про оголошення наказу Комісії з 

реорганізації Держземагентства 

України від 13.07.2015 № 114 "Про 

реорганізацію Відділу 

Держземагентства у Каланчацькому 

районі Херсонської області" 

№ 21-68/19-15 13.07.2015 Відділ кадрової політики  Про оголошення наказу Комісії з реорганізації 

Держземагентства України від 13.07.2015 № 114 

"Про реорганізацію Відділу Держземагентства у 

Каланчацькому районі Херсонської області" 

текстовій 

документ 

наказ  паперова Відділ 

кадрової 

політики 

269 Про оголошення наказу Комісії з 

реорганізації Держземагентства 

України від 13.07.2015 № 120 "Про 

реорганізацію Відділу 

Держземагентства у 

Голопристанському районі 

Херсонської області" 

№ 21-67/19-15 13.07.2015 Відділ кадрової політики  Про оголошення наказу Комісії з реорганізації 

Держземагентства України від 13.07.2015 № 120 

"Про реорганізацію Відділу Держземагентства у 

Голопристанському районі Херсонської області" 

текстовій 

документ 

наказ  паперова Відділ 

кадрової 

політики 

76 Про оголошення наказу Комісії з 

реорганізації Держземагентства 

України від 31.08.2015 № 364 "Про 

реорганізацію Відділу 

Держземагентства в Іванівському 

районі Херсонської області" 

№ 21-76/19-15 31.08.2015 Відділ кадрової політики  Про оголошення наказу Комісії з реорганізації 

Держземагентства України від 31.08.2015 № 364 

"Про реорганізацію Відділу Держземагентства в 

Іванівському районі Херсонської області" 

текстовій 

документ 

наказ  паперова Відділ 

кадрової 

політики 

268 Про оголошення наказу Комісії з 

реорганізації Держземагентства 

України від 13.07.2015 № 113 "Про 

реорганізацію Відділу 

Держземагентства у Високопільському 

районі Херсонської області" 

№ 21-66/19-15 13.07.2015 Відділ кадрової політики  Про оголошення наказу Комісії з реорганізації 

Держземагентства України від 13.07.2015 № 113 

"Про реорганізацію Відділу Держземагентства у 

Високопільському районі Херсонської області" 

текстовій 

документ 

наказ  паперова Відділ 

кадрової 

політики 

267 Про оголошення наказу Комісії з 

реорганізації Держземагентства 

України від 13.07.2015 № 112 "Про 

реорганізацію Відділу 

Держземагентства у 

Верхньорогачицькому районі 

Херсонської області" 

№ 21-65/19-15 13.07.2015 Відділ кадрової політики  Про оголошення наказу Комісії з реорганізації 

Держземагентства України від 13.07.2015 № 112 

"Про реорганізацію Відділу Держземагентства у 

Верхньорогачицькому районі Херсонської області" 

текстовій 

документ 

наказ  паперова Відділ 

кадрової 

політики 

266 Про оголошення наказу Комісії з 

реорганізації Держземагентства 

України від 13.07.2015 № 111 "Про 

реорганізацію Відділу 

Держземагентства у 

Великоолександрівському районі 

Херсонської області" 

№ 21-64/19-15 13.07.2015 Відділ кадрової політики  Про оголошення наказу Комісії з реорганізації 

Держземагентства України від 13.07.2015 № 111 

"Про реорганізацію Відділу Держземагентства у 

Великоолександрівському районі Херсонської 

області" 

текстовій 

документ 

наказ  паперова Відділ 

кадрової 

політики 

265 Про оголошення наказу Комісії з 

реорганізації Держземагентства 

України від 13.07.2015 № 110 "Про 

реорганізацію Відділу 

Держземагентства у 

Великолепетиському районі 

Херсонської області" 

№ 21-63/19-15 13.07.2015 Відділ кадрової політики  Про оголошення наказу Комісії з реорганізації 

Держземагентства України від 13.07.2015 № 110 

"Про реорганізацію Відділу Держземагентства у 

Великолепетиському районі Херсонської області" 

текстовій 

документ 

наказ  паперова Відділ 

кадрової 

політики 

264 Про оголошення наказу Комісії з 

реорганізації Держземагентства 

України від 13.07.2015 № 109 "Про 

реорганізацію Відділу 

Держземагентства у Білозерському 

районі Херсонської області" 

№ 21-62/19-15 13.07.2015 Відділ кадрової політики  Про оголошення наказу Комісії з реорганізації 

Держземагентства України від 13.07.2015 № 109 

"Про реорганізацію Відділу Держземагентства у 

Білозерському районі Херсонської області" 

текстовій 

документ 

наказ  паперова Відділ 

кадрової 

політики 

263 Про оголошення наказу Комісії з 

реорганізації Держземагентства 

України від 13.07.2015 № 108 "Про 

реорганізацію Відділу 

Держземагентства у Бериславському 

районі Херсонської області" 

№ 21-61/19-15 13.07.2015 Відділ кадрової політики  Про оголошення наказу Комісії з реорганізації 

Держземагентства України від 13.07.2015 № 108 

"Про реорганізацію Відділу Держземагентства у 

Бериславському районі Херсонської області" 

текстовій 

документ 

наказ  паперова Відділ 

кадрової 

політики 

262 Про оголошення наказу Комісії з 

реорганізації Держземагентства 

України від 13.07.2015 № 121 "Про 

реорганізацію Управління 

Держземагентства у Каховському 

районі Херсонської області" 

№ 21-60/19-15 13.07.2015 Відділ кадрової політики Про оголошення наказу Комісії з реорганізації 

Держземагентства України від 13.07.2015 № 121 

"Про реорганізацію Управління Держземагентства у 

Каховському районі Херсонської області" 

текстовій 

документ 

наказ  паперова Відділ 

кадрової 

політики 

261 Про оголошення наказу 

Держземагентства України від 

01.07.2015 № 99 «Про затвердження 

передавального акта Головного 

№ 21-59/19-15 02.07.2015 Відділ бухгалтерського обліку,  

фінансів та звітності 
Про оголошення наказу Держземагентства України 

від 01.07.2015 № 99 «Про затвердження 

передавального акта Головного управління 

Держземагентства у Херсонській області» 

текстовій 

документ 

наказ  паперова Відділ 

кадрової 

політики 



управління Держземагентства у 

Херсонській області» 

260 Про преміювання працівників 

Головного управління за результатами 

роботи у червні 2015 року 

№ 21-58/19-15 23.06.2015 Відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 
Про преміювання працівників Головного управління 

за результатами роботи у червні 2015 року 

текстовій 

документ 

наказ  паперова Відділ 

кадрової 

політики 

259 Про призначення відповідальної особи № 21-57/19-15 02.06.2015 Відділ оцінки та ринку земель Про призначення відповідальної особи текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

258 Про проведення службової перевірки № 21-56/19-15 26.05.2015 Відділ оцінки та ринку земель Про проведення службової перевірки текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

257 Про внесення змін до наказу Головного 

управління від 23.10.2014 № 21-81/19-

14 «Про затвердження Переліків 

земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги у 

формі аукціону»  

№ 21-55/19-15 25.05.2015 Відділ оцінки та ринку земель Про внесення змін до наказу Головного управління 

від 23.10.2014 № 21-81/19-14 «Про затвердження 

Переліків земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги у формі аукціону»  

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

256 Про преміювання керівництва за 

результатами роботи у квітні 2015 року 

№ 21-54/19-15 19.05.2015 Відділ оцінки та ринку земель Про преміювання керівництва за результатами 

роботи у квітні 2015 року 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

255 Про внесення змін до наказу Головного 

управління від 23.10.2014 № 21-81/19-

14 «Про затвердження Переліків 

земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги у 

формі аукціону»  

№ 21-53/19-15 15.05.2015 Відділ оцінки та ринку земель Про внесення змін до наказу Головного управління 

від 23.10.2014 № 21-81/19-14 «Про затвердження 

Переліків земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги у формі аукціону»  

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

254 Про право підпису банківських та 

фінансових документів 

№ 21-52/19-15 12.05.2015 Відділ оцінки та ринку земель Про право підпису банківських та фінансових 

документів 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

253 Про внесення змін до наказу Головного 

управління від 23.10.2014 № 21-81/19-

14 «Про затвердження Переліків 

земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги у 

формі аукціону»  

№ 21-51/19-15 06.05.2015 Відділ оцінки та ринку земель Про внесення змін до наказу Головного управління 

від 23.10.2014 № 21-81/19-14 «Про затвердження 

Переліків земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги у формі аукціону»  

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

252 Про внесення змін до наказу Головного 

управління від 23.10.2014 № 21-81/19-

14 «Про затвердження Переліків 

земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги у 

формі аукціону»  

№ 21-50/19-15 29.04.2015 Відділ оцінки та ринку земель Про внесення змін до наказу Головного управління 

від 23.10.2014 № 21-81/19-14 «Про затвердження 

Переліків земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги у формі аукціону»  

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

251 Про реорганізацію Головного 

управління Держземагентства у 

Херсонській області 

№ 21-49/19-15 29.04.2015 Відділ оцінки та ринку земель Про реорганізацію Головного управління 

Держземагентства у Херсонській області 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

250 Про створення оргкомітету з 

підготовки та проведення в 2015 році 

заходів з нагоди Дня охорони праці в 

Україні 

№ 21-48/19-15 29.04.2015 Відділ оцінки та ринку земель Про створення оргкомітету з підготовки та 

проведення в 2015 році заходів з нагоди Дня охорони 

праці в Україні 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

249 Про внесення змін до наказу Головного 

управління від 23.10.2014 № 21-81/19-

14 «Про затвердження Переліків 

земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги у 

формі аукціону»  

№ 21-47/19-15 24.04.2015 Відділ оцінки та ринку земель Про внесення змін до наказу Головного управління 

від 23.10.2014 № 21-81/19-14 «Про затвердження 

Переліків земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги у формі аукціону»  

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

248 Про преміювання працівників 

Головного управління за результатами 

роботи у квітні 2015 року 

№ 21-46/19-15 24.04.2015 Відділ оцінки та ринку земель Про преміювання працівників Головного управління 

за результатами роботи у квітні 2015 року 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

247 Про право першого підпису 

банківських та фінансово-

господарських документів 

№ 21-45/19-15 21.04.2015 Відділ оцінки та ринку земель Про право першого підпису банківських та 

фінансово-господарських документів 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

246 Про комплексну перевірку роботи № 21-44/19-15 20.04.2015 Відділ оцінки та ринку земель Про комплексну перевірку роботи Відділу текстовий наказ паперова Відділ 



Відділу Держземагентства у 

Великоолександрівському районі 

Херсонської області 

Держземагентства у Великоолександрівському 

районі Херсонської області 

документ кадрової 

політики 

245  Про внесення змін до наказу 

Головного управління від 23.10.2014 

№21-81/19-14 "Про затвердження 

Переліків земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги у 

формі аукціону" 

№ 21-43/19-15 17.04.2015 Відділ оцінки та ринку земель  Про внесення змін до наказу Головного управління 

від 23.10.2014 №21-81/19-14 "Про затвердження 

Переліків земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги у формі аукціону" 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

244 Про внесення змін до наказу  

Головного управління від 23.10.2014 

№21-81/19-14 "Про затвердження 

Переліків земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги 

№ 21-42/19-15 17.04.2015 Відділ оцінки та ринку земель Про внесення змін до наказу  Головного управління 

від 23.10.2014 №21-81/19-14 "Про затвердження 

Переліків земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

243 

 

Про внесення змін до наказу Головного 

управління від 23.10.2014 № 21-81/19-

14 "Про затвердження Переліків 

земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги у 

формі аукціону"  

№ 21-41/19-15 15.04.2015 Відділ оцінки та ринку земель Про внесення змін до наказу Головного управління 

від 23.10.2014 № 21-81/19-14 "Про затвердження 

Переліків земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги у формі аукціону"  

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

242 Про покладання обовязків голови 

комісії з питань конкурсного відбору 

виконавців робіт із землеустрою, 

оцінки земель та виконавця земельних 

торгів на конкурентних засадах 

Головного управління 

Держземагентства у Херсонській 

області 

№ 21-40/19-15 14.04.2015 Відділ оцінки та ринку земель Про покладання обовязків голови комісії з питань 

конкурсного відбору виконавців робіт із 

землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних 

торгів на конкурентних засадах Головного 

управління Держземагентства у Херсонській області 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

241 Про оголошення наказу 

Держземагентства України від 

03.04.2015 № 13-а "Про проведення 

днів благоустрою та акції "За чисте 

довкілля" у 2015 році" 

№ 21-39/19-15 09.04.2015 Відділ кадрової політики  Про оголошення наказу Держземагентства України 

від 03.04.2015 № 13-а "Про проведення днів 

благоустрою та акції "За чисте довкілля" у 2015 

році" 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

240 Про оголошення та реалізацію наказу 

Держземагентства України від 

31.03.2015 № 83 "Про деякі питання 

реалізації повноважень з питань 

передачі земель та земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

державної власності у власність або 

користування (на без конкурентних 

засадах) для всіх потреб 

№ 21-38/19-15 08.04.2015 Відділ з питань розпорядження 

землями сільськогосподарського 

призначення державної власності 

Про оголошення та реалізацію наказу 

Держземагентства України від 31.03.2015 № 83 "Про 

деякі питання реалізації повноважень з питань 

передачі земель та земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної 

власності у власність або користування (на без 

конкурентних засадах) для всіх потреб 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

239 Про внесення змін до наказу Головного 

управління від 23.10.2014 № 21-81/19-

14 «Про затвердження Переліків 

земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги у 

формі аукціону»  

№ 21-37/19-15 03.04.2015 Відділ оцінки та ринку земель Про внесення змін до наказу Головного управління 

від 23.10.2014 № 21-81/19-14 «Про затвердження 

Переліків земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги у формі аукціону»  

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

238 Про оголошення наказу 

Держземагентства України від 

27.03.2015 № 216-кт/а "Про 

декларування доходів державних 

службовців територіальних органів 

Держземагентства " 

№ 21-36/19-15 01.04.2015 Відділ кадрової політики  Про оголошення наказу Держземагентства України 

від 27.03.2015 № 216-кт/а "Про декларування доходів 

державних службовців територіальних органів 

Держземагентства " 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

237 Про скасування розпорядження від 

22.04.2014 № 53/1088/24/396/21-2/19-

14/53/6 зі змінами, внесеними 

розпорядженням від 27.08.2014 № 139 

№ 21-35/19-15 01.04.2015 Відділ кадрової політики  Про скасування розпорядження від 22.04.2014 № 

53/1088/24/396/21-2/19-14/53/6 зі змінами, внесеними 

розпорядженням від 27.08.2014 № 139 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

236 Про оголошення наказу 

Держземагентства України від 

25.03.2015 №69 "Про забезпечення 

раціонального використання 

бюджетних коштів" 

№ 21-34/19-15 26.03.2015 Відділ кадрової політики  Про оголошення наказу Держземагентства України 

від 25.03.2015 №69 "Про забезпечення раціонального 

використання бюджетних коштів" 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 



235 Про внесення змін до наказу ГУ від 

23.10.14 №21-81/19-14 Про 

затвердження Переліків земділянок с/г 

призначення держвласності, права на 

які виставляються на земторги у формі 

аукціону 

№ 21-33/19-15 26.03.2015 Відділ оцінки та ринку земель Про внесення змін до наказу ГУ від 23.10.14 №21-

81/19-14 Про затвердження Переліків земділянок с/г 

призначення держвласності, права на які 

виставляються на земторги у формі аукціону 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

234 Про внесення змін до Наказу ГУ від 

23.10.14 №21-81/19-14 Про 

затвердження Переліків земділянок с/г 

призначення держ.власності, права на 

які виставляються на земторги у формі 

аукціону 

№ 21-32/19-15 26.03.2015 Відділ оцінки та ринку земель Про внесення змін до Наказу ГУ від 23.10.14 №21-

81/19-14 Про затвердження Переліків земділянок с/г 

призначення держ.власності, права на які 

виставляються на земторги у формі аукціону 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

233 Про проведення фінансового аудиту та 

аудиту відповідності оцінки діяльності 

Відділу 

Держкомзему/Держземагентства у 

Чаплинському районі Херсонської 

області 

№ 21-31/19-15 23.03.2015 Сектор внутрішнього аудиту Про проведення фінансового аудиту та аудиту 

відповідності оцінки діяльності Відділу 

Держкомзему/Держземагентства у Чаплинському 

районі Херсонської області 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

232 Про внесення змін до наказу Головного 

управління від 23.10.2014 № 21-81/19-

14 «Про затвердження Переліків 

земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги у 

формі аукціону»  

№ 21-30/19-15 20.03.2015 Відділ оцінки та ринку земель Про внесення змін до наказу Головного управління 

від 23.10.2014 № 21-81/19-14 «Про затвердження 

Переліків земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги у формі аукціону»  

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

231 Про внесення змін до наказів 

Головного управління від 17.01.2013 № 

29 та від 04.09.2013 № 34 (зі змінами) 

№ 21-29/19-15 19.03.2015 Відділ кадрової політики  Про внесення змін до наказів Головного управління 

від 17.01.2013 № 29 та від 04.09.2013 № 34 (зі 

змінами) 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

230 Про введення в дію рішень колегії від 

17.03.2015 

№ 21-28/19-15 18.03.2015 Відділ кадрової політики  Про введення в дію рішень колегії від 17.03.2015 текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

229 Про преміювання керівництва 

Головного управління за результатами 

роботи у лютому 2015 року 

№ 21-27/19-15 16.03.2015 Відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Про преміювання керівництва Головного управління 

за результатами роботи у лютому 2015 року 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

228 Про проведення перевірок щодо 

декларацій Косенка С.В. 

№ 21-26/19-15 16.03.2015 Відділ кадрової політики  Про проведення перевірок щодо декларацій Косенка 

С.В. 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

227 Про оголошення наказу 

Держземагентства України від 

10.03.2015 № 55 «Про початок 

проведення в територіальних органах 

Держземагентства та державних 

підприємствах, що належать до сфери 

управління Держземагентства України, 

перевірки, передбаченої Законом 

Україні! «Про очищення влади»  

№ 21-25/19-15 11.03.2015 Відділ кадрової політики  Про оголошення наказу Держземагентства України 

від 10.03.2015 № 55 «Про початок проведення в 

територіальних органах Держземагентства та 

державних підприємствах, що належать до сфери 

управління Держземагентства України, перевірки, 

передбаченої Законом Україні! «Про очищення 

влади»  

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

226 Про внесення змін до наказу Головного 

управління від 23.10.2014 № 21-81/19-

14 «Про затвердження Переліків 

земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги у 

формі аукціону»  

№ 21-23/19-15 06.03.2015 Відділ оцінки та ринку земель Про внесення змін до наказу Головного управління 

від 23.10.2014 № 21-81/19-14 «Про затвердження 

Переліків земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги у формі аукціону»  

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

225 Про затвердження результатів щорічної 

оцінки виконання державними 

службовцями Головного управління 

покладених на них обов’язків і завдань 

у 2014 році 

№ 21-22/19-15 03.03.2015 Відділ кадрової політики  Про затвердження результатів щорічної оцінки 

виконання державними службовцями Головного 

управління покладених на них обовязків і завдань у 

2014 році 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

224 Про внесення змін до наказу Головного 

управління від 23.10.2014 № 21-81/19-

14 "Про затвердження Переліків 

земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги у 

формі аукціону" 

№ 21-21/19-15 26.02.2015 Відділ оцінки та ринку земель Про внесення змін до наказу Головного управління 

від 23.10.2014 № 21-81/19-14 "Про затвердження 

Переліків земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги у формі аукціону" 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

223 Про преміювання працівників 

Головного управління за результатами 

роботи у лютому 2015 року 

№ 21-20/19-15 25.02.2015 Відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Про преміювання працівників Головного управління 

за результатами роботи у лютому 2015 року 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 



222 Про преміювання  керівництва 

Головного управління за результатами 

роботи у січні 2015 року 

№ 21-19/19-15 24.02.2015 Відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Про преміювання  керівництва Головного 

управління за результатами роботи у січні 2015 року 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

221 Про організацію проведення щорічної 

оцінки виконання державними 

службовцями Головного управління 

покладених на них обов’язків і завдань 

у 2014 році. 

№ 21-18/19-15 23.02.2015 Відділ кадрової політики  Про організацію проведення щорічної оцінки 

виконання державними службовцями Головного 

управління покладених на них обов’язків і завдань у 

2014 році. 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

220 Про оголошення наказу 

Держземагентства України від 

17.02.2015 №101-кт/а "Про проведення 

щорічної оцінки виконання 

керівництвом територіальних органів 

Держземагентства в областях та м. 

Києві покладених на них обов’язків і 

завдань 

№ 21-17/19-15 20.02.2015 Відділ кадрової політики  Про оголошення наказу Держземагентства України 

від 17.02.2015 №101-кт/а "Про проведення щорічної 

оцінки виконання керівництвом територіальних 

органів Держземагентства в областях та м. Києві 

покладених на них обов’язків і завдань 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

219 Про внесення змін до наказу Головного 

управління 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" 

№ 21-16/19-15 12.02.2015 Відділ оцінки та ринку земель Про внесення змін до наказу Головного управління 

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" 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

218 Про визначення відповідальних осіб 

щодо обміну інформацією, необхідною 

для обчислення і справляння плати за 

землю 

№ 21-15/19-15 03.02.2015 Відділ оцінки та ринку земель Про визначення відповідальних осіб щодо обміну 

інформацією, необхідною для обчислення і 

справляння плати за землю 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

217 Про затвердження плану заходів щодо 

запобігання і протидії корупції у 

Головному управлінні та 

територіальних органах 

Держземагентства у районах і містах 

Херсонської області на 2015 рік 

№ 21-14/19-15 03.02.2015 Сектор запобігання та протидії 

корупції 

Про затвердження плану заходів щодо запобігання і 

протидії корупції у Головному управлінні та 

територіальних органах Держземагентства у районах 

і містах Херсонської області на 2015 рік 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

216 Про проведення службової перевірки № 21-13/19-15 31.01.2015 Юридичний відділ Про проведення службової перевірки текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

215 Про декларування доходів державних 

службовців територіальних органів 

Держземагентства Херсонської області 

за 2014 рік 

№ 21-12/19-15 31.01.2015 Сектор запобігання та протидії 

корупції 

Про декларування доходів державних службовців 

територіальних органів Держземагентства 

Херсонської області за 2014 рік 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

214 Про затвердження Інформаційних та 

Технологічних карток 

адміністративних послуг, які 

надаються Головним управлінням 

Держземагентства у Херсонській 

області 

№ 21-11/19-15 27.01.2015 Юридичний відділ Про затвердження Інформаційних та Технологічних 

карток адміністративних послуг, які надаються 

Головним управлінням Держземагентства у 

Херсонській області 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

213 Про внесення змін до наказу Головного 

управління 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" 

№ 21-10/19-15 27.01.2015 Відділ оцінки та ринку земель Про внесення змін до наказу Головного управління 

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" 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

212 Про преміювання працівників 

Головного управління за результатами 

роботи у січні 2015 року 

№ 21-9/19-15 27.01.2015 Відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Про преміювання працівників Головного управління 

за результатами роботи у січні 2015 року 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

211 Про внесення змін до наказу Головного 

управління від 09.12.2014 № 21-142/19-

14 "Про ведення табельного обліку" 

№ 21-8/19-15 27.01.2015 Відділ кадрової політики  Про внесення змін до наказу Головного управління 

від 09.12.2014 № 21-142/19-14 "Про ведення 

табельного обліку" 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

210 Про внесення змін до наказу Головного 

управління від 23.10.2014 №21-81/19-

14 "Про затвердження Переліків 

земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги у 

формі аукціону" 

№ 21-7/19-15 23.01.2015 Відділ оцінки та ринку земель Про внесення змін до наказу Головного управління 

від 23.10.2014 №21-81/19-14 "Про затвердження 

Переліків земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги у формі аукціону" 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

209 Про проведення фінансового аудиту та 

аудиту відповідності Відділу 

№ 21-6/19-15 21.01.2015 Сектор внутрішнього аудиту Про проведення фінансового аудиту та аудиту 

відповідності Відділу 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 



Держкомзему/Держземагентства у 

Горностаївському районі Херсонської 

області 

Держкомзему/Держземагентства у Горностаївському 

районі Херсонської області 

політики 

208 Про призначення Чорного В.М. та 

Вірченка П.І. відповідальними особами 

за взаємодію з дозвільним центром м. 

Херсона 

№ 21-5/19-15 20.01.2015 Відділ з питань розпорядження 

землями сільськогосподарського 

призначення державної власності 

Про призначення Чорного В.М. та Вірченка П.І. 

відповідальними особами за взаємодію з дозвільним 

центром м. Херсона 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

207 Про оголошення наказу 

Держземагентства України від 

24.12.2014 № 763-кт/а щодо кадрового 

резерву на посади керівників на 2015 

рік 

№ 21-4/19-15 20.01.2015 Відділ кадрової політики  Про оголошення наказу Держземагентства України 

від 24.12.2014 № 763-кт/а щодо кадрового резерву на 

посади керівників на 2015 рік 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

206 Про оголошення наказу 

Держземагентства України від 

25.12.2014 № 435 "Про надання 

адміністративних послуг через центри 

надання адміністративних послуг" 

№ 21-3/19-15 06.01.2015 Юридичний відділ Про оголошення наказу Держземагентства України 

від 25.12.2014 № 435 "Про надання адміністративних 

послуг через центри надання адміністративних 

послуг" 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

205 Про внесення змін до наказу Головного 

управління  № 21-81/19-14 "Про 

затвердження переліків земельних 

ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності, 

права на які виставляються на земельні 

торги у формі аукціону" 

№ 21-2/19-15 06.01.2015 Відділ оцінки та ринку земель Про внесення змін до наказу Головного управління  

№ 21-81/19-14 "Про затвердження переліків 

земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги у формі аукціону" 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

204 Про внесення змін до наказу Головного 

управління від 02.07.2014 № 21-30/19-

14 

№ 21-1/19-15 06.01.2015 Відділ з питань розпорядження 

землями сільськогосподарського 

призначення державної власності 

Про внесення змін до наказу Головного управління 

від 02.07.2014 № 21-30/19-14 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

203 Про внесення змін до наказу Головного 

управління  № 21-81/19-14 "Про 

затвердження переліків земельних 

ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності, 

права на які виставляються на земельні 

торги у формі аукціону" 

21-160/19-14 31.12.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про внесення змін до наказу Головного управління  

№ 21-81/19-14 "Про затвердження переліків 

земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги у формі аукціону" 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

202 Про затвердження графіків відпусток 

на 2015 рік 

21-159/19-14 30.12.2014 Відділ кадрової політики  Про затвердження графіків відпусток на 2015 рік текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

201 Про затвердження списку осіб, 

зарахованих до кадрового резерву на 

2015 рік 

21-158/19-14 30.12.2014 Відділ кадрової політики  Про затвердження списку осіб, зарахованих до 

кадрового резерву на 2015 рік 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

200 Про організацію оперативного 

інформування Херсонської обласної 

державної адміністрації 

територіальними органами 

Держземагентства у Херсонській 

області 

21-157/19-14 30.12.2014 Відділ кадрової політики  Про організацію оперативного інформування 

Херсонської обласної державної адміністрації 

територіальними органами Держземагентства у 

Херсонській області 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

199 Про затвердження графіку прийому 

громадян за місцем їх проживання на І 

півріччя 2015 року 

21-156/19-14 29.12.2014 Юридичний відділ Про затвердження графіку прийому громадян за 

місцем їх проживання на І півріччя 2015 року 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

198 Про внесення змін до наказу Головного 

управління  № 21-81/19-14 "Про 

затвердження переліків земельних 

ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності, 

права на які виставляються на земельні 

торги у формі аукціону" 

21-155/19-14 25.12.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про внесення змін до наказу Головного управління  

№ 21-81/19-14 "Про затвердження переліків 

земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги у формі аукціону" 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

197 Про скасування наказу Головного 

управління від 16 грудня 2014 р. № 21-

147/19-14 "Про проведення службового 

розслідування" 

21-154/19-14 24.12.2014 Відділ кадрової політики  Про скасування наказу Головного управління від 16 

грудня 2014 р. № 21-147/19-14 "Про проведення 

службового розслідування" 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

196 Про створення комісії 21-153/19-14 19.12.2014 Відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Про створення комісії текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

195 Про преміювання керівництва 

Головного управління за результатами 

роботи у грудні 2014 року 

21-152/19-14 19.12.2014 Відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Про преміювання керівництва Головного управління 

за результатами роботи у грудні 2014 року 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

194 Про внесення змін до наказу ГУ № 21-

81/19-14 "Про затвердження переліків 

земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

21-151/19-14 17.12.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про внесення змін до наказу ГУ № 21-81/19-14 "Про 

затвердження переліків земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної 

власності, права на які виставляються на земельні 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 



державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги у 

формі аукціону" 

торги у формі аукціону" 

193 Про преміювання працівників 

Головного управління за результатами 

роботи у грудні 2014 року 

21-150/19-14 17.12.2014 Відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Про преміювання працівників Головного управління 

за результатами роботи у грудні 2014 року 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

192 Про проведення перевірки наявності 

печаток і штампів 

21-149/19-14 16.12.2014 Відділ документального,  

господарського та організаційного 

забезпечення 

Про проведення перевірки наявності печаток і 

штампів 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

191 Про проведення перевірки наявності 

документів з грифом "Для службового 

користування" 

21-148/19-14 16.12.2014 Відділ документального,  

господарського та організаційного 

забезпечення 

Про проведення перевірки наявності документів з 

грифом "Для службового користування" 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

190 Про проведення службового 

розслідування 

21-147/19-14 16.12.2014 Відділ кадрової політики  Про проведення службового розслідування текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

189 Про внесення змін до наказу від 

18.11.2013 № 92  

21-146/19-14 16.12.2014 Відділ кадрової політики  Про внесення змін до наказу від 18.11.2013 № 92  текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

188 Про впровадження системи 

електронного документообігу в 

територіальних органах 

Держземагентства у Херсонській 

області 

21-145/19-14 15.12.2014 Відділ документального,  

господарського та організаційного 

забезпечення 

Про впровадження системи електронного 

документообігу в територіальних органах 

Держземагентства у Херсонській області 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

187 Про проведення службової перевірки 21-144/19-14 15.12.2014 Сектор запобігання та протидії 

корупції 

Про проведення службової перевірки текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

186 Про застосування права електронного 

цифрового підпису 

21-143/19-14 11.12.2014 Сектор інформаційних технологій та 

захисту інформації 

Про застосування права електронного цифрового 

підпису 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

185 Про ведення табельного обліку 21-142/19-14 09.12.2014 Відділ кадрової політики  Про ведення табельного обліку текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

184 Про преміювання керівництва 

Головного управління за результатами 

роботи у листопаді 2014 року 

21-141/19-14 05.12.2014 Відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Про преміювання керівництва Головного управління 

за результатами роботи у листопаді 2014 року 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

183 Про забезпечення організації та 

проведення перевірки, передбаченої 

Законом України "Про очищення 

влади" 

21-140/19-14 02.12.2014 Відділ кадрової політики  Про забезпечення організації та проведення 

перевірки, передбаченої Законом України "Про 

очищення влади" 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

182 Про оголошення наказу 

Держземагентства України від 

01.12.2014 № 392 "Про перенесення 

робочих днів у 2015 році" 

21-139/19-14 02.12.2014 Відділ кадрової політики  Про оголошення наказу Держземагентства України 

від 01.12.2014 № 392 "Про перенесення робочих днів 

у 2015 році" 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

181 Про внесення змін до наказу Головного 

управління 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" 

21-138/19-14 27.11.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про внесення змін до наказу Головного управління 

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" 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

180 Про оголошення наказу 

Держземагентства України від 

24.11.2014 № 381 "Про затвердження 

плану заходів Державного агентства 

земельних ресурсів України щодо 

участі у проведенні у 2014 році 

Всеукраїнського тижня права" 

21-137/19-14 25.11.2014 Сектор взаємодії зі ЗМІ та 

громадськістю 

Про оголошення наказу Держземагентства України 

від 24.11.2014 № 381 "Про затвердження плану 

заходів Державного агентства земельних ресурсів 

України щодо участі у проведенні у 2014 році 

Всеукраїнського тижня права" 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

179 Про введення в дію рішень колегії від 

21.11.2014 

21-136/19-14 25.11.2014 Відділ кадрової політики  Про введення в дію рішень колегії від 21.11.2014 текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

178 Про створення робочої групи 21-135/19-14 25.11.2014 Відділ кадрової політики  Про створення робочої групи текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

177 Про внесення змін до наказу Головного 

управління від 21.11.2014 № 21-131/19-

14 

21-134/19-14 24.11.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про внесення змін до наказу Головного управління 

від 21.11.2014 № 21-131/19-14 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

176 Про преміювання працівників 

Головного управління за результатами 

роботи у листопаді 2014 року 

21-133/19-14 24.11.2014 Відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Про преміювання працівників Головного управління 

за результатами роботи у листопаді 2014 року 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 



175 Про проведення земельних торгів у 

формі аукціону 

21-132/19-14 21.11.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про проведення земельних торгів у формі аукціону текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

174 Про проведення земельних торгів у 

формі аукціону 

21-131/19-14 21.11.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про проведення земельних торгів у формі аукціону текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

173 Про внесення змін до наказу Головного 

управління від 23.10.2014 № 21-81/19-

14 "Про затвердження Переліків 

земельних ділянок 

сільськогосподарського  призначення 

державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги у 

формі аукціону 

21-130/19-14 13.11.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про внесення змін до наказу Головного управління 

від 23.10.2014 № 21-81/19-14 "Про затвердження 

Переліків земельних ділянок сільськогосподарського  

призначення державної власності, права на які 

виставляються на земельні торги у формі аукціону 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

172 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються 

на земельні торги на території   

Цюрупинського  району Херсонської 

області 

21-129/19-14 11.11.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються на земельні 

торги на території   Цюрупинського  району 

Херсонської області 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

171 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються 

на земельні торги на території 

Чаплинського району Херсонської 

області 

21-128/19-14 11.11.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються на земельні 

торги на території Чаплинського району Херсонської 

області 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

170 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються 

на земельні торги на території   

Скадовського  району Херсонської 

області. та внесення змін до наказу 

Головного управління від 30.10.2014 № 

21-100/19-14 

21-127/19-14 11.11.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються на земельні 

торги на території   Скадовського  району 

Херсонської області. та внесення змін до наказу 

Головного управління від 30.10.2014 № 21-100/19-14 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

169 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються 

на земельні торги на території   

Нововоронцовського району 

Херсонської області 

21-126/19-14 11.11.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються на земельні 

торги на території   Нововоронцовського району 

Херсонської області 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

168 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, що виставляється на 

земельні торги на території 

Нижньосірогозького  району 

Херсонської області 

21-125/19-14 11.11.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, що виставляється на земельні 

торги на території Нижньосірогозького  району 

Херсонської області 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

167 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються 

на земельні торги на території 

Каховського  району Херсонської 

області, та внесення змін до наказу 

Головного управління від 30.10.2014 

№21-95/19-14  

21-124/19-14 11.11.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються на земельні 

торги на території Каховського  району Херсонської 

області, та внесення змін до наказу Головного 

управління від 30.10.2014 №21-95/19-14  

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

166 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються 

на земельні торги на території   

Каланчацького  району Херсонської 

області 

21-123/19-14 11.11.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються на земельні 

торги на території   Каланчацького  району 

Херсонської області 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

165 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються 

на земельні торги на території 

21-122/19-14 11.11.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються на земельні 

торги на території Горностаївського  району 

Херсонської області 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 



Горностаївського  району Херсонської 

області 

164 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються 

на земельні торги на території   

Голопристанського  району 

Херсонської області, та внесення змін 

до наказу Головного управління від 

30.10.2014 №21-91/19-14 

21-121/19-14 11.11.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються на земельні 

торги на території   Голопристанського  району 

Херсонської області, та внесення змін до наказу 

Головного управління від 30.10.2014 №21-91/19-14 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

163 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки  

земельної ділянки, що виставляється на 

земельні торги на території 

Генічеського  району Херсонської 

області 

21-120/19-14 11.11.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки  

земельної ділянки, що виставляється на земельні 

торги на території Генічеського  району Херсонської 

області 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

162 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, що виставляється на 

земельні торги на території   

Високопільського  району Херсонської 

області 

21-119/19-14 11.11.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, що виставляється на земельні 

торги на території   Високопільського  району 

Херсонської області 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

161 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляютьсяа 

земельні торги на території   

Верхньорогачицького  району 

Херсонської області 

21-118/19-14 11.11.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються на земельні 

торги на території   Верхньорогачицького  району 

Херсонської області 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

160 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються 

на земельні торги на території  

Великолепетиського району 

Херсонської області 

21-117/19-14 11.11.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються на земельні 

торги на території  Великолепетиського району 

Херсонської області 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

159 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються 

на земельні торги на території 

Бериславського району Херсонської 

області 

21-116/19-14 11.11.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються на земельні 

торги на території Бериславського району 

Херсонської області 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

158 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються 

на земельні торги на території 

Білозерського  району Херсонської 

області 

21-115/19-14 11.11.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються на земельні 

торги на території Білозерського  району 

Херсонської області 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

157 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються 

на земельні торги на території 

Великоолександрівського району 

Херсонської області 

21-114/19-14 11.11.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються на земельні 

торги на території Великоолександрівського району 

Херсонської області 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

156 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, що виставляється на 

земельні торги на території Райської 

сільської ради м.Нова Каховка 

Херсонської області 

21-113/19-14 11.11.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, що виставляється на земельні 

торги на території Райської сільської ради м.Нова 

Каховка Херсонської області 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

155 Про преміювання керівництва 

Головного управління за результатами 

роботи у жовтні 2014 року 

21-112/19-14 10.11.2014 Відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Про преміювання керівництва Головного управління 

за результатами роботи у жовтні 2014 року 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

154 Про внесення змін до наказу від 21-111/19-14 10.11.2014 Відділ кадрової політики  Про внесення змін до наказу від 18.11.2013 №92 текстовий наказ паперова Відділ 



18.11.2013 №92 документ кадрової 

політики 

153 Про преміювання Фоміна В.Є. 21-110/19-14 07.11.2014 Відділ кадрової політики  Про преміювання Фоміна В.Є. текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

152 Про надання матеріальної допомоги 

Вороненко І.В. 

21-109/19-14 07.11.2014 Відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Про надання матеріальної допомоги Вороненко І.В. текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

151 Про внесення змін і доповнень до 

наказу Головного управління 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" 

21-108/19-14 05.11.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про внесення змін і доповнень до наказу Головного 

управління 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" 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

150 Про проведення фінансового аудиту та 

аудиту відповідності Відділу 

Держкомзему/Держземагентства у 

Голопристанському районі 

Херсонської області 

21-107/19-14 05.11.2014 Сектор внутрішнього аудиту Про проведення фінансового аудиту та аудиту 

відповідності Відділу 

Держкомзему/Держземагентства у 

Голопристанському районі Херсонської області 

текстовий 

документ 

наказ паперова Відділ 

кадрової 

політики 

149 Про внесення змін до наказу Головного 

управління Держземагентства у 

Херсонській області 

21-106/19-14 05.11.2014 Відділ документального,  

господарського та організаційного 

забезпечення 

Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держземагентства у Херсонській області 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

148 Про внесення змін до наказу від 

18.11.2013 № 92 

21-105/19-14 04.11.2014 Відділ кадрової політики  Про внесення змін до наказу від 18.11.2013 № 92 текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

147 Про затвердження критеріїв відбору 

об"єктів для проведення планових 

аудиторських досліджень 

21-104/19-14 04.11.2014 Сектор внутрішнього аудиту Про затвердження критеріїв відбору об"єктів для 

проведення планових аудиторських досліджень 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

146 Про оплату вартості проїзду Петренку 

О.С. 

21-103/19-14 04.11.2014 Відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Про оплату вартості проїзду Петренку О.С. текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

145 Про право підпису банківських та 

фінансових документів 

21-102/19-14 04.11.2014 Відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Про право підпису банківських та фінансових 

документів 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

144 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються 

на земельні торги на території 

Цюрупинського району Херсонської 

області 

21-101/19-14 30.10.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються на земельні 

торги на території Цюрупинського району 

Херсонської області 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

143 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються 

на земельні торги на території 

Скадовського району Херсонської 

області 

21-100/19-14 30.10.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються на земельні 

торги на території Скадовського району Херсонської 

області 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

142 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються 

на земельні торги на території 

Новотроїцького району Херсонської 

області 

21-99/19-14 30.10.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються на земельні 

торги на території Новотроїцького району 

Херсонської області 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

141 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються 

на земельні торги на території 

Нововоронцовського району 

Херсонської області 

21-98/19-14 30.10.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються на земельні 

торги на території Нововоронцовського району 

Херсонської області 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

140 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються 

на земельні торги на території 

Нижньосірогозького району 

Херсонської області 

21-97/19-14 30.10.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються на земельні 

торги на території Нижньосірогозького району 

Херсонської області 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 



139 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються 

на земельні торги на території 

Чаплинського району Херсонської 

області 

21-96/19-14 30.10.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються на земельні 

торги на території Чаплинського району Херсонської 

області 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

138 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються 

на земельні торги на території 

Каховського району Херсонської 

області 

21-95/19-14 30.10.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються на земельні 

торги на території Каховського району Херсонської 

області 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

137 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються 

на земельні торги на території 

Каланчацького району Херсонської 

області 

21-94/19-14 30.10.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються на земельні 

торги на території Каланчацького району 

Херсонської області 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

136 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються 

на земельні торги на території 

Іванівського району Херсонської 

області 

21-93/19-14 30.10.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються на земельні 

торги на території Іванівського району Херсонської 

області 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

135 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються 

на земельні торги на території 

Горностаївського району Херсонської 

області 

21-92/19-14 30.10.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються на земельні 

торги на території Горностаївського району 

Херсонської області 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

134 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються 

на земельні торги на території 

Голопристанського району 

Херсонської області 

21-91/19-14 30.10.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються на земельні 

торги на території Голопристанського району 

Херсонської області 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

133 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються 

на земельні торги на території 

Генічеського району Херсонської 

області 

21-90/19-14 30.10.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються на земельні 

торги на території Генічеського району Херсонської 

області 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

132 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються 

на земельні торги на території 

Великолепетиського району 

Херсонської області 

21-89/19-14 30.10.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються на земельні 

торги на території Великолепетиського району 

Херсонської області 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

131 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються 

на земельні торги на території 

Великоолександрівського району 

Херсонської області 

21-88/19-14 30.10.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються на земельні 

торги на території Великоолександрівського району 

Херсонської області 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

130 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються 

на земельні торги на території 

Бериславського району Херсонської 

області 

21-87/19-14 30.10.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються на земельні 

торги на території Бериславського району 

Херсонської області 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

129 Про надання дозволу на розроблення 

документації із землеустрою та 

21-86/19-14 30.10.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою та нормативної грошової оцінки 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 



нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, що виставляються 

на земельні торги на території 

Білозерського району Херсонської 

області 

земельних ділянок, що виставляються на земельні 

торги на території Білозерського району Херсонської 

області 

політики 

128 Про внесення змін до наказу від 

13.10.2014 №21-74/19-14 "Про 

проведення службової перевірки" 

21-85/19-14 28.10.2014 Відділ кадрової політики  Про внесення змін до наказу від 13.10.2014 №21-

74/19-14 "Про проведення службової перевірки" 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

127 Про депреміювання Устименко І.М. 21-84/19-14 27.10.2014 Відділ кадрової політики  Про депреміювання Устименко І.М. текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

126 Про преміювання працівників 

Головного управління за результатами 

роботи у жовтні 2014 року 

21-83/19-14 24.10.2014 Відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Про преміювання працівників Головного управління 

за результатами роботи у жовтні 2014 року 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

125 Про заборону вживання тютюнових 

виробів у приміщеннях Головного 

управління Держземагентства у 

Херсонській області 

21-82/19-14 24.10.2014 Відділ кадрової політики  Про заборону вживання тютюнових виробів у 

приміщеннях Головного управління 

Держземагентства у Херсонській області 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

124 Про затвердження переліку земельних 

ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності, 

права на які виставляються на земельні 

торги у формі аукціону 

21-81/19-14 23.10.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про затвердження переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної 

власності, права на які виставляються на земельні 

торги у формі аукціону 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

123 Про призначення відповідальної особи 21-80/19-14 23.10.2014 Відділ землеустрою Про призначення відповідальної особи текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

122 Про внесення змін до наказу Головного 

управління від 04.09.2013 № 34 

21-79/19-14 20.10.2014 Відділ кадрової політики  Про внесення змін до наказу Головного управління 

від 04.09.2013 № 34 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

121 Про внесення змін до наказу Головного 

управління від 10.07.2014 № 21-31/19-

14 

21-78/19-14 20.10.2014 Відділ кадрової політики  Про внесення змін до наказу Головного управління 

від 10.07.2014 № 21-31/19-14 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

120 Про преміювання Музичко Т.О. 21-77/19-14 20.10.2014 Відділ кадрової політики  Про преміювання Музичко Т.О. текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

119 Про преміювання керівництва 

Головного управління за результатами 

роботи у вересні 2014 року 

21-76/19-14 20.10.2014 Відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Про преміювання керівництва Головного управління 

за результатами роботи у вересні 2014 року 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

118 Про упорядкування роботи комісії з 

питань конкурсного відбору виконавців 

робіт із землеустрою, оцінки земель та 

виконавця земельних торгів на 

конкурентних засадах Головного 

управління Держземагентства у 

Херсонській області 

21-75/19-14 17.10.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про упорядкування роботи комісії з питань 

конкурсного відбору виконавців робіт із 

землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних 

торгів на конкурентних засадах Головного 

управління Держземагентства у Херсонській області 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

117 Про проведення службової перевірки 21-74/19-14 13.10.2014 Сектор запобігання та протидії 

корупції 

Про проведення службової перевірки текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

116 Про преміювання 21-73/19-14 03.10.2014 Відділ кадрової політики  Про преміювання текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
115 Про доповнення до списку осіб, 

зарахованих до кадрового резерву 

21-72/19-14 03.10.2014 Відділ кадрової політики  Про доповнення до списку осіб, зарахованих до 

кадрового резерву 

текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
114 Про проведення перевірки наявності та 

стану справ архівного фонду 

21-71/19-14 03.10.2014 Відділ документального,  

господарського та організаційного 

забезпечення 

Про проведення перевірки наявності та стану справ 

архівного фонду 

текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
113 Про преміювання Ковальової Н.М. 21-70/19-14 01.10.2014 Відділ кадрової політики  Про преміювання Ковальової Н.М. текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
112 Про упорядкування Переліку 

земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

державної власності, які можуть бути 

сформовані як окремі лоти для 

продажу права оренди на них на 

земельних торгах у формі аукціону 

21-69/19-14 01.10.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про упорядкування Переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної 

власності, які можуть бути сформовані як окремі 

лоти для продажу права оренди на них на земельних 

торгах у формі аукціону 

текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

111 Про внесення змін до наказу Головного 

управління Держземагентства у 

21-68/19-14 01.10.2014 Відділ документального,  

господарського та організаційного 

Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держземагентства у Херсонській області 

текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 



Херсонській області забезпечення політики 
110 Про внесення змін до складу 

конкурсної комісії 

21-67/19-14 29.09.2014 Відділ кадрової політики  Про внесення змін до складу конкурсної комісії текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
109 Про преміювання працівників 

Головного управління за результатами 

роботи у вересні 2014 року 

21-66/19-14 25.09.2014 Відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Про преміювання працівників Головного управління 

за результатами роботи у вересні 2014 року 

текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
108 Про внесення змін до наказу Головного 

управління Держземагентства у 

Херсонській області від 02.07.2014 № 

21-30/1914 

21-65/19-14 22.09.2014 Юридичний відділ Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держземагентства у Херсонській області від 

02.07.2014 № 21-30/1914 

текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

107 Про внесення змін до наказу від 

01.09.2014 № 21-54/19-14 

21-64/19-14 22.09.2014 Сектор внутрішнього аудиту Про внесення змін до наказу від 01.09.2014 № 21-

54/19-14 

текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
106 Про надання матеріальної допомоги на 

оздоровлення Дроботу В.В. 

21-63/19-14 22.09.2014 Відділ кадрової політики  Про надання матеріальної допомоги на оздоровлення 

Дроботу В.В. 

текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
105 Про проведення фінансового аудиту та 

аудиту відповідності Відділу 

Держкомзему/Держземагентства у 

Новотроїцькому районі Херсонської 

області 

21-62/19-14 15.09.2014 Сектор внутрішнього аудиту Про проведення фінансового аудиту та аудиту 

відповідності Відділу 

Держкомзему/Держземагентства у Новотроїцькому 

районі Херсонської області 

текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

104 Про зменшення надбавки за високі 

досягнення у праці за вересень 2014 

року 

21-61/19-14 12.09.2014 Відділ кадрової політики  Про зменшення надбавки за високі досягнення у 

праці за вересень 2014 року 

текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
103 Про визначення осіб, відповідальних за 

участь в навчальних заходах для 

адміністративних послуг 

21-60/19-14 12.09.2014 Юридичний відділ Про визначення осіб, відповідальних за участь в 

навчальних заходах для адміністративних послуг 

текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
102 Про визначення осіб, відповідальних за 

надання адміністративних послуг у 

територіальних органах ДЗА 

Херсонської області 

21-59/19-14 10.09.2014 Юридичний відділ Про визначення осіб, відповідальних за надання  

адміністративних послуг у територіальних органах 

ДЗА Херсонської області 

текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

101 Про право підпису банківських та 

фінансових документів 

21-58/19-14 10.09.2014 Відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Про право підпису банківських та фінансових 

документів 

текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
100 Про преміювання керівництва 

Головного управління за результатами 

роботи у серпні 2014 року 

21-57/19-14 09.09.2014 Відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Про преміювання керівництва Головного управління 

за результатами роботи у серпні 2014 року 

текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
99 Про преміювання Киреєва О.А. за 

результатами роботи у серпні 2014 

року 

21-56/19-14 02.09.2014 Відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Про преміювання Киреєва О.А. за результатами 

роботи у серпні 2014 року 

текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
98 Про внесення змін до Положення про 

сектор внутрішнього аудиту 

21-55/19-14 02.09.2014 Сектор внутрішнього аудиту Про внесення змін до Положення про сектор 

внутрішнього аудиту 

текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
97 Про внутрішній контроль 21-54/19-14 01.09.2014 Сектор внутрішнього аудиту Про внутрішній контроль текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
96 Про комплексну перевірку роботи 

Відділу ДЗА у Високопільському 

районі Херсонської області 

21-53/19-14 29.08.2014 Юридичний відділ Про комплексну перевірку роботи Відділу ДЗА у 

Високопільському районі Херсонської області 

текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
95 Про внесення змін до наказу Головного 

управління від 22.07.2014 № 21-34/19-

14 

21-52/19-14 29.08.2014 Сектор запобігання та протидії 

корупції 

Про внесення змін до наказу Головного управління 

від 22.07.2014 № 21-34/19-14 

текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
94 Про доповнення переліку земельних 

ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності, які 

можуть бути сформовані як окремі 

лоти для продажу права оренди на них 

на земельних торгах у формі аукціону 

21-51/19-14 28.08.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про доповнення переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної 

власності, які можуть бути сформовані як окремі 

лоти для продажу права оренди на них на земельних 

торгах у формі аукціону 

текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

93 Про преміювання працівників 

Головного управління за результатами 

роботи у серпні 2014 року 

21-50/19-14 27.08.2014 Відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Про преміювання працівників Головного управління 

за результатами роботи у серпні 2014 року 

текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
92 Про надання матеріальної допомоги 

Бабенковій М.М. 

21-49/19-14 22.08.2014 Відділ кадрової політики  Про надання матеріальної допомоги Бабенковій 

М.М. 

текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
91 Про оголошення конкурсу на 

заміщення вакантних посад 

21-48/19-14 19.08.2014 Відділ кадрової політики  Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних 

посад 

текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
90 Про затвердження переліку земельних 21-47/19-14 15.08.2014 Відділ оцінки та ринку земель Про затвердження переліку земельних ділянок текстовий наказ паперова відділ 

кадрової 



ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності, які 

можуть бути сформовані як окремі 

лоти для продажу права оренди на них 

на земельних торгах у формі аукціону 

сільськогосподарського призначення державної 

власності, які можуть бути сформовані як окремі 

лоти для продажу права оренди на них на земельних 

торгах у формі аукціону 

документ політики 

89 Про внесення змін до наказу Головного 

управління Держземагентства у 

Херсонській області від 01.08.2013  № 

5 

21-46/19-14 14.08.2014 Відділ документального,  

господарського та організаційного 

забезпечення 

Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держземагентства у Херсонській області від 

01.08.2013  № 5 

текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

88 Про комплексну перевірку роботи 

Управління ДЗА у Каховському районі 

Херсонської області 

 21-45/19-14 12.08.2014 Юридичний відділ Про комплексну перевірку роботи Управління ДЗА у 

Каховському районі Херсонської області 

текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
87 Про преміювання  21-44/19-14 07.08.2014 Відділ кадрової політики  Про преміювання текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
86 Про преміювання керівництва 

Головного управління за результатами 

роботи у липні 2014 року. 

 21-43/19-14 06.08.2014 Відділ кадрової політики  Про преміювання керівництва Головного управління 

за результатами роботи у липні 2014 року. 

текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
85 Про преміювання керівництва 

Головного управління за результатами 

роботи у червні 2014 року 

21-42/19-14 06.08.2014 Відділ кадрової політики  Про преміювання керівництва Головного управління 

за результатами роботи у червні 2014 року 

текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
84 Про затвердження плану Заходів 

скорочення споживання газу 

21-41/19-14 05.08.2014 Відділ документального,  

господарського та організаційного 

забезпечення 

Про затвердження плану Заходів скорочення 

споживання газу 

текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
83 Про надання одноразової грошової 

допомоги Чайковській К.Л. 

21-40/19-14 05.08.2014 Відділ кадрової політики  Про надання одноразової грошової допомоги 

Чайковській К.Л. 

текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
82 Про введення в дію рішень колегії від 

30.07.2014 

21-39/19-14 31.07.2014 Відділ кадрової політики  Про введення в дію рішень колегії від 30.07.2014 текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
81 Про оголошення наказу 

Держземагентства України від 

28.07.2014 № 251 "Про затвердження 

квоти цільового прийому сільської 

молоді до вищих навчальних закладів 

на 2014 рік" 

21-38/19-14 29.07.2014 Відділ кадрової політики  Про оголошення наказу Держземагентства України 

від 28.07.2014 № 251 "Про затвердження квоти 

цільового прийому сільської молоді до вищих 

навчальних закладів на 2014 рік" 

текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

80 Про преміювання працівників ГУ за 

результатами роботи у липні 2014 року 

21-37/19-14 25.07.2014 Відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Про преміювання працівників ГУ за результатами 

роботи у липні 2014 року 

текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
79 Про внесення змін до наказу Головного 

управління від 04.09.2013  №34 

21-36/19-14 22.07.2014 Відділ кадрової політики  Про внесення змін до наказу Головного управління 

від 04.09.2013  №34 

текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
78 Про преміювання Гайдабури С.А. 21-35/19-14 22.07.2014 Відділ кадрової політики  Про преміювання Гайдабури С.А. текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
77 Про створення робочої групи 21-34/19-14 22.07.2014 Сектор запобігання та протидії 

корупції 

Про створення робочої групи текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
76 Про внесення змін до наказу ГУ ДЗА у 

ХО 

21-33/19-14 15.07.2014 Відділ документального,  

господарського та організаційного 

забезпечення 

Про внесення змін до наказу ГУ ДЗА у ХО текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
75 Про преміювання 21-32/19-14 11.07.2014 Петлінська Тетяна Аполлінаріївна 

Відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Сфера земельних відносин 

Про преміювання 
текстовий 

документ 

наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
74 Про визначення відповідальних 21-31/19-14 10.07.2014 Бондаренко Володимир Кузьмич 

Відділ кадрової політики  

Сфера земельних відносин 

Про визначення відповідальних 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
73 Про затвердження Інформаційних та 

Технічних карток адміністративних 

послуг, які надаються ГУ ДЗА у 

Херсонській області 

21-30/19-14 02.07.2014 Бейлін Кирило Сергійович 

Юридичний відділ 

Сфера земельних відносин 

Про затвердження Інформаційних та Технічних 

карток адміністративних послуг, які надаються ГУ 

ДЗА у Херсонській області 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

72 Про проведення перевірки 21-29/19-14 01.07.2014 Бейлін Кирило Сергійович 

Юридичний відділ 

Сфера земельних відносин 

Про проведення перевірки 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
71 Про затвердження графіку прийому 

громадян за місцем їх проживання на ІІ 

півріччя 

21-28/19-14 01.07.2014 Штуца Олександр Миколайович 

Юридичний відділ 

Сфера земельних відносин 

Про затвердження графіку прийому громадян за 

місцем їх проживання на ІІ півріччя 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
70 Преміювання працівників Головного 

управління за результатами роботи у 

червні 2014 року 

21-27/19-14 24.06.2014 Петлінська Тетяна Аполлінаріївна 

Відділ бухгалтерського обліку, 

Сфера земельних відносин 

Преміювання працівників Головного управління за 

результатами роботи у червні 2014 року 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 



фінансів та звітності 

69 Про внесення змін до наказу Головного 

управління від 04.09.2013 № 34 

21-26/19-14 23.06.2014 Монастирська Наталя 

Олександрівна 

Відділ кадрової політики  

Сфера земельних відносин 

Про внесення змін до наказу Головного управління  

від 04.09.2013 № 34 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

68 Про надання одноразової грошової 

допомоги Страшку В.І. 

21-25/19-14 23.06.2014 Очерідник Тетяна Сергіївна 

Відділ кадрової політики  

Сфера земельних відносин 

Про надання одноразової грошової допомоги  

Страшку В.І. 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
67 Про надання одноразової грошової 

допомоги Крюкову О.В. 

21-24/19-14 23.06.2014 Очерідник Тетяна Сергіївна 

Відділ кадрової політики  

Сфера земельних відносин  

Про надання одноразової грошової допомоги  

Крюкову О.В. 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
66 Про преміювання 21-23/19-14 23.06.2014 Очерідник Тетяна Сергіївна 

Відділ кадрової політики  

Сфера земельних відносин 

Про преміювання 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
65 Про оголошення конкурсу на 

заміщення вакантних посад 

21-22/19-14 23.06.2014 Бурлова Лариса Петрівна 

Відділ кадрової політики  

Сфера земельних відносин 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних 

посад 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
64 Про право першого підпису 

банківських та фінансових документів 

21-21/19-14 19.06.2014 Петлінська Тетяна Аполлінаріївна 

Відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Сфера земельних відносин 

Про право першого підпису банківських та 

фінансових документів 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

63 Про введення в дію структури та 

штатного розпису Головного 

управління 

21-20/19-14 18.06.2014 Бурлова Лариса Петрівна 

Відділ кадрової політики  

Сфера земельних відносин 

Про введення в дію структури та штатного розпису 

Головного управління 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
62 Про проведення перевірки фактів, 

викладених у зверненні 

21-19/19-14 16.06.2014 Попкова Юлія Петрівна 

Юридичний відділ 

Сфера земельних відносин 

Про проведення перевірки фактів, викладених у 

зверненні 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
61 Про надання права підпису окремих 

видів наказів 

21-18/19-14 16.06.2014 Бондаренко Володимир Кузьмич 

Відділ кадрової політики  

Сфера земельних відносин 

Про надання права підпису окремих видів наказів 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
60 Про право першого підпису 

банківських та фінансових документів 

21-17/19-14 10.06.2014 Петлінська Тетяна Аполлінаріївна 

Відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Сфера земельних відносин 

Про право першого підпису банківських та 

фінансових документів 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

59 Про преміювання керівництва 

Головного управління за результатами 

роботи у травні 2014 року 

21-16/19-14 10.06.2014 Петлінська Тетяна Аполлінаріївна 

Відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Сфера земельних відносин 

Про преміювання керівництва Головного управління 

за результатами роботи у травні 2014 року 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
58 Про надання одноразової грошової 

допомоги Гарбуз А.Ф. 

21-15/19-14 10.06.2014 Доліна Наталія Олександрівна 

Відділ кадрової політики  

Сфера земельних відносин 

Про надання одноразової грошової допомоги 

Гарбуз А.Ф. 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 
57 Про введення в дію граничної 

чисельності працівників 

21-14/19-14 02.06.2014 Бурлова Лариса Петрівна 

Відділ кадрової політики  

Сфера земельних відносин 

Про введення в дію граничної чисельності 

працівників 

текстовий 

документ 
наказ паперова відділ 

кадрової 

політики 

56 
Про право першого підпису 

банківських та фінансових документів 
21-13/19-14 27.05.2014 

Ставицька Тетяна Миколаївна  

Відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Сфера земельних  відносин 

Про право першого підпису банківських та 

фінансових документів  

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

55 

Про преміювання працівників 

Головного управління за результатами 

роботи у травні 2014 року 

21-12/19-14 21.05.2014 

Ставицька Тетяна Миколаївна  

Відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Сфера земельних  відносин 

Про преміювання працівників Головного управління 

за результатами роботи у травні 2014 року 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

54 
Про право другого підпису банківських 

та фінансових документів 
21-11/19-14 19.05.2014 

Петлінська Тетяна Аполлінаріївна  

Відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Сфера земельних  відносин 

Про право другого підпису банківських та 

фінансових документів 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

53 
Про надання матеріальної допомоги на 

оздоровлення Лазарєву В.І. 
21-10/19-14 15.05.2014 

Доліна Наталія Олександрівна  

Відділ кадрової політики  

Сфера земельних  відносин 

Про надання матеріальної допомоги на оздоровлення 

Лазарєву В.І. 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

52 
Про право першого підпису 

банківських та фінансових документів 
21-9/19-14 13.05.2014 

Петлінська Тетяна Аполлінаріївна  

Відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Сфера земельних  відносин 

Про право першого підпису банківських та 

фінансових документів 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

51 

Про оголошення наказу 

Держземагентства України від 

08.05.2014 № 70-ок щодо граничної 

чисельності працівників 

21-8/19-14 13.05.2014 

Бурлова Лариса Петрівна  

Відділ кадрової політики  

Сфера земельних  відносин 

Про оголошення наказу Держземагентства України 

від 08.05.2014 № 70-ок щодо граничної чисельності 

працівників 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

50 

Про преміювання керівництва 

Головного управління за результатами 

роботи у квітні 2014 року 

21-7/19-14 12.05.2014 

Петлінська Тетяна Аполлінаріївна  

Відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Сфера земельних  відносин 

Про преміювання керівництва Головного управління 

за результатами роботи у квітні 2014 року 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

49 

Про проведення фінансового аудиту та 

аудиту відповідності Відділу 

Держкомзему/ Держземагентства у 

Бериславському районі Херсонської 

області 

21-6/19-14 12.05.2014 

Хижняк Юлія Миколаївна  

Сектор внутрішнього аудиту 

Сфера земельних  відносин 

Про проведення фінансового аудиту та аудиту 

відповідності Відділу Держкомзему/ 

Держземагентства у Бериславському районі 

Херсонської області 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 



48 

Про преміювання працівників 

Головного управління за результатами 

роботи у квітні 2014 року 

21-5/19-14 2014-04-25 

Петлінська Тетяна Аполлінаріївна  

відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Сфера земельних  відносин  

Про преміювання працівників Головного управління 

за результатами роботи у квітні 2014 року 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

47 Про створення робочої групи 4/19-14 2014-04-23 

Косенко Сергій Вікторович 

сектор запобігання та протидії 

корупції 

Сфера земельних  відносин 

Про створення робочої групи текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

46 
Про проведення службового 

розслідування 
21-3/19-14 2014-04-23 

Косенко Сергій Вікторович 

сектор запобігання та протидії 

корупції 

Сфера земельних  відносин 

Про проведення службового розслідування текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

45 

Про створення робочої групи з питань 

протидії порушенням законодавства у 

сфері земельних відносин 

21-2/19-14 2014-04-23 

Спільне 

Прокуратура ХО, УСБУ України у 

ХО, ГУЖЗА у ХО, Держінспекція 

с/г у ХО 

Сфера земельних  відносин 

Про створення робочої групи з питань протидії 

порушенням законодавства у сфері земельних 

відносин 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

44 
Про надання матеріальної допомоги на 

оздоровлення Зіновій О.А. 
21-1/19-14 2014-04-17 

Бурлова Лариса Петрівна  

відділ кадрової політики 

Сфера земельних  відносин 

Про надання матеріальної допомоги на оздоровлення 

Зіновій О.А. 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

43 

Про деякі питання реєстрації 

документів в автоматизованій системі 

діловодства 

44 2014-04-16 

Іщик Олена Петрівна 

відділ документального, 

господарського та організаційного 

забезпечення 

Сфера земельних  відносин 

Про деякі питання реєстрації документів в 

автоматизованій системі діловодства 
 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

42 

Сфера земельних  відносин 

Про оголошення наказу 

Держземагентства України від 

27.03.2014 №94 "Про внесення змін до 

деяких наказів Держземагентства 

України" та внесення змін до наказу від 

19 березня 2013 року №77 "Про 

оголошення наказу Держземагентства 

України від 28.02.2013 №72" 

43 2014-04-08 

Савченко Сергій Іванович 

Управління державного земельного 

кадастру  

Сфера земельних  відносин 

Про оголошення наказу Держземагентства України 

від 27.03.2014 №94 "Про внесення змін до деяких 

наказів Держземагентства України" та внесення змін 

до наказу від 19 березня 2013 року №77 "Про 

оголошення наказу Держземагентства України від 

28.02.2013 №72" 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

41 
Про затвердження плану основних 

заходів цивільного захисту на 2014 рік 
42 2014-04-08 

Ковальчук Олександр Корнійович 

відділ кадрової політики 

Сфера земельних  відносин 

Про затвердження плану основних заходів 

цивільного захисту на 2014 рік 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

40 

Про внесення змін до Інструкції з 

діловодства в Головному управлінні 

Держземагентства у Херсонській 

області 

41 2014-04-08 

Іщик Олена Петрівна  

відділ документального, 

господарського та організаційного 

забезпечення 

Сфера земельних  відносин 

Про внесення змін до Інструкції з діловодства в 

Головному управлінні Держземагентства у 

Херсонській області 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

39 
Про перерахунок заробітної плати 

Осипенко Т.Г. 
40 2014-04-08 

Петлінська Тетяна Аполлінаріївна  

відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Сфера земельних  відносин 

Про перерахунок заробітної плати Осипенко Т.Г. текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

38 

Про затвердження заходів щодо 

економного та раціонального 

використання бюджетних коштів 

39 2014-04-07 
Хижняк Юлія Миколаївна  

сектор внутрішнього аудиту 

Сфера земельних  відносин 

Про затвердження заходів щодо економного та 

раціонального використання бюджетних коштів 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

37 
Про введення в дію структури та 

штатного розпису 
38 2014-03-31 

Бурлова Лариса Петрівна  

відділ кадрової політики 

Сфера земельних  відносин 

Про введення в дію структури та штатного розпису 
текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

36 

Про преміювання працівників 

Головного управління за результатами 

роботи  у березні  2014 року 

36 2014-03-25 

Петлінська Тетяна Аполлінаріївна  

відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Сфера земельних  відносин 

Про преміювання працівників Головного управління 

за результатами роботи  у березні  2014 року 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

35 Про преміювання 35 2014-03-24 

Монастирська Наталя 

Олександрівна 

відділ кадрової політики 

Сфера земельних  відносин 

Про преміювання 

 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

34 
Про скасування оголошення конкурсу 

на заміщення вакантних посад 
34 2014-03-21 

Бурлова Лариса Петрівна  

відділ кадрової політики 

Сфера земельних  відносин 

Про скасування оголошення конкурсу на заміщення 

вакантних посад 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

33 
Про внесення змін до складу комітету з 

конкурсних торгів 
33 2014-03-21 

Хижняк Юлія Миколаївна  

сектор внутрішнього аудиту 

Сфера земельних  відносин 

Про внесення змін до складу комітету з конкурсних 

торгів 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

32 

Про преміювання керівництва 

Головного управління за результатами 

роботи у лютому 2014 року 

32 2014-03-21 

Петлінська Тетяна Аполлінаріївна  

відділ бухгалтерського обліку 

фінансів та звітності 

Сфера земельних  відносин 

Про преміювання керівництва Головного управління 

за результатами роботи у лютому 2014 року 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

31 

Про проведення фінансового аудиту та 

аудиту відповідності Відділу 

Держкомзему/Держземагентства у 

Білозерському районі Херсонської 

області 

31 2014-03-18 

Хижняк Юлія Миколаївна  

сектор внутрішнього аудиту 

Сфера земельних  відносин 

Про проведення фінансового аудиту та аудиту 

відповідності Відділу 

Держкомзему/Держземагентства у Білозерському 

районі Херсонської області 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

30 
Про проведення першого туру 

щорічного Всеукраїнського конкурсу 
30 2014-03-05 Бурлова Лариса Петрівна  Сфера земельних  відносин 

Про проведення першого туру щорічного 
текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 



"Кращий державний службовець" у 

2014 році 
відділ кадрової політики Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний 

службовець" у 2014 році 

політики 

29 Про Музичко Т.О. 29 2014-03-05 
Очерідник Тетяна Сергіївна 

відділ кадрової політики 

Сфера земельних  відносин 

Про Музичко Т.О. 

 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

28 

Про оголошення наказу 

Держземагентства України від 

28.02.2014 №69-кт/а щодо 

декларування доходів державних 

службовців територіальних органів 

Держземагентства за 2013 рік. 

28 2014-03-05 

Бурлова Лариса Петрівна  

відділ кадрової політики 

Сфера земельних  відносин 

Про оголошення наказу Держземагентства України 

від 28.02.2014 №69-кт/а щодо декларування доходів 

державних службовців територіальних органів 

Держземагентства за 2013 рік. 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

27 

Про внесення змін до структури та 

штатного розпису Головного 

управління Держземагентства у 

Херсонській області 

27 2014-02-24 

Бондаренко Володимир Кузьмич 

відділ кадрової політики 

Сфера земельних  відносин 

Про внесення змін до структури та штатного розпису 

Головного управління Держземагентства у 

Херсонській області 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

26 

Про введення в дію штатного розпису 

Головного управління 

Держземагентства у Херсонській 

області 

26 2014-02-21 

Петлінська Тетяна Аполлінаріївна  

відділ бухгалтерського 

обліку, фінансів та звітності 

Сфера земельних  відносин 

Про введення в дію штатного розпису Головного 

управління Держземагентства у Херсонській області 
текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

25 

Про преміювання працівників 

Головного управління за результатами 

роботи у лютому 2014 року 

25 2014-02-20 

Петлінська Тетяна Аполлінаріївна  

відділ бухгалтерського 

обліку, фінансів та звітності 

Сфера земельних  відносин 

Про преміювання працівників Головного управління 

за результатами роботи у лютому 2014 року 
текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

24 
Про оголошення конкурсу на 

заміщення вакантних посад 
24 2014-02-17 

Бурлова Лариса Петрівна  

відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Сфера земельних  відносин 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних 

посад 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

23 
Про оголошення конкурсу на 

заміщення вакантних посад 
23 2014-02-17 

Бурлова Лариса Петрівна  

відділ кадрової політики 

Сфера земельних  відносин 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних 

посад 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

22 
Про відзначення професійного свята 

Дня землевпорядника 
22 2014-02-14 

Бурлова Лариса Петрівна  

відділ кадрової політики 

Сфера земельних  відносин 

Про відзначення професійного свята Дня 

землевпорядника 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

21 

Про оголошення наказу 

Держземагентства України від 

20.12.2013 № 1869-кт/а "Про 

затвердження Списків осіб, 

зарахованих до кадрового резерву на 

2014 рік на керівні 

21 2014-02-08 

Бурлова Лариса Петрівна  

відділ кадрової політики 

Сфера земельних  відносин 

Про оголошення наказу Держземагентства України 

від 20.12.2013 № 1869-кт/а "Про затвердження 

Списків осіб, зарахованих до кадрового резерву на 

2014 рік на керівні 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

20 
Про перерахунок заробітної плати 

Сапунової О.В. 
20 2014-02-05 

Петлінська Тетяна Аполлінаріївна  

відділ кадрової політики 

Сфера земельних  відносин 

Про перерахунок заробітної плати Сапунової О.В. 
текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

19 

Про результати проведення атестації  

керівників територіальних органів 

Держземагентства у районах та містах  

Херсонської області 29.01.2014 за  

підсумками 2013 року 

19 2014-02-03 

Бурлова Лариса Петрівна  

відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Сфера земельних  відносин  

Про результати проведення атестації  керівників 

територіальних органів Держземагентства у районах 

та містах  Херсонської області 29.01.2014 за  

підсумками 2013 року 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

18 

Про проведення фінансового аудиту та 

аудиту відповідності Відділу 

Держкомзему/Держземагентства у 

Великоолександрівському районі 

Херсонської області 

18 2014-02-03 

Хижняк Юлія Миколаївна  

сектор внутрішнього аудиту 

Сфера земельних  відносин 

Про проведення фінансового аудиту та аудиту 

відповідності Відділу 

Держкомзему/Держземагентства у 

Великоолександрівському районі Херсонської 

області 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

17 

Про декларування доходів державних 

службовців територіальних органів 

Держземагентства Херсонської області 

за 2013 рік 

17 2014-01-30 

Бурлова Лариса Петрівна  

відділ кадрової політики 

Сфера земельних  відносин 

Декларування доходів державних службовців 

територіальних органів Держземагентства 

Херсонської області за 2013 рік 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

16 

Про організацію бухгалтерського 

обліку та облікової політики у 2014 

році 

16 2014-01-30 

Петлінська Тетяна Аполлінаріївна  

відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Сфера земельних  відносин 

Організацію бухгалтерського обліку та облікової 

політики у 2014 році 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

15 

Про проведення інвентаризації бланків 

суворого обліку грошових документів, 

розрахунків з дебіторами та 

кредиторам 

15 2014-01-30 

 Сфера земельних  відносин 

Інвентаризації бланків суворого обліку грошових 

документів, розрахунків з дебіторами та кредиторам 
текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

14 
Про встановлення базової лінійної 

норми витрати палива для автомобіля 
14 2014-01-30 

Петлінська Тетяна Аполлінаріївна  

відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Сфера земельних  відносин 

Встановлення базової лінійної норми витрати палива 

для автомобіля 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

13 
Про облік довіреностей на одержання 

цінностей 
13 2014-01-30 

Петлінська Тетяна Аполлінаріївна  

відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Сфера земельних  відносин 

Про облік довіреностей на одержання цінностей текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

12 Про визначення матеріально- 12 2014-01-30 Петлінська Тетяна Аполлінаріївна  Сфера земельних  відносин текстовий наказ паперова відділ 



відповідальних осіб відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Матеріально-відповідальні особи 

 

документ кадрової 

політики 

11 

Про визначення відповідального за 

облік подорожніх листів службового 

легкового автомобіля 

11 2014-01-30 

Петлінська Тетяна Аполлінаріївна  

відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Сфера земельних  відносин 

Про визначення відповідального за облік подорожніх 

листів службового легкового автомобіля 

 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

10 
Про введення в обіг і документальний 

обік смарт-карт 
10 2014-01-30 

Петлінська Тетяна Аполлінаріївна  

відділ бухгалтерського обліку, 

фінансів та звітності 

Сфера земельних  відносин 

Про введення в обіг і документальний обік смарт-

карт 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

9 

Про затвердження плану-графіку 

підвищення кваліфікації державних 

службовців територіальних органів 

Держземагентства Херсонської області 

на 2014 рік 

9 2014-01-30 

Бурлова Лариса Петрівна  

відділ кадрової політики 

Сфера земельних  відносин 

План-графік підвищення кваліфікації державних 

службовців 
текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

8 

Про преміювання працівників 

Головного управління за результатами 

роботи у січні 2014 року 

8 2014-01-27 

Петлінська Тетяна Аполлінаріївна  

відділ бухгалтерського обліку 

фінансів та звітності 

Сфера земельних  відносин 

Про преміювання працівників Головного управління 

за результатами роботи у січні 2014 року 

 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

7 

Про оголошення наказу 

Держземагентства України від 

16.01.2014 №8 щодо службових 

посвідчень 

7 2014-01-20 

Бурлова Лариса Петрівна  

відділ кадрової політики 

Сфера земельних  відносин 

Про оголошення наказу Держземагентства України 

від 16.01.2014 №8 щодо службових посвідчень 
текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

6 

Про оголошення наказу 

Держземагентства України від 

15.01.2014 №7 "Про врегулювання 

конфлікту інтересів" 

6 2014-01-20 

Косенко Сергій Вікторович 

сектор запобігання та протидії 

корупції 

Сфера земельних  відносин 

Про оголошення наказу Держземагентства України 

від 15.01.2014 №7 "Про врегулювання конфлікту 

інтересів" 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

5 

Про затвердження Плану заходів щодо 

запобігання і протидії корупції у 

Головному управлінні та управліннях, 

відділах Держземагентства у районах і 

містах 

5 2014-01-17 

Косенко Сергій Вікторович 

сектор запобігання та протидії 

корупції 

Сфера земельних  відносин 

План заходів щодо запобігання і протидії корупції 
текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

4 

Про уточнення відомостей та 

матеріалів особових справ державних 

службовців 

4 2014-01-17 
Бурлова Лариса Петрівна  

відділ кадрової політики 

Сфера земельних  відносин 

Про уточнення відомостей та матеріалів особових 

справ державних службовців 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

3 

Про забезпечення функціонування веб-

сайту Головного управління 

Держземагентства у Херсонській 

області 

3 2014-01-16 

Галицька Валентина Йосипівна 

відділ кадрової політики 

Сфера земельних  відносин 

Веб-сайт  Головного управління Держземагентства у 

Херсонській області 
текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

2 

Про оголошення наказу 

Держземагентства України від 23 

грудня 2013 року №1874-кт/а "Про 

затвердження Графіка відпусток" 

2 2014-01-09 

Доліна Наталія Олександрівна 

відділ кадрової політики 

Сфера земельних  відносин 

Про оголошення наказу Держземагентства України 

від 23 грудня 2013 року №1874-кт/а "Про 

затвердження Графіка відпусток" 

текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

1 
Про затвердження графіку прийому 

громадян на І півріччя 2014 року 
1 2014-01-08 

Штуца Олександр Миколайович 

юридичний відділ 

Сфера земельних  відносин 

Графік прийому громадян на І півріччя 2014 року 
текстовий 

документ 
наказ паперова 

відділ 

кадрової 

політики 

 
 


