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Додаток
до листа Головного управління 
Держгеокадастру у Херсонській області
_______________№__________________

Інформація про видані розпорядчі документи з основної діяльності (накази) Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області 
за грудень 2017 року

 № п/п
Назва наказу
Дата наказу
Номер наказу
Короткий зміст
1
2
3
4
5

1.
Про початок робіт зі створення комплексної системи захисту інформації в ІТС
05.12.2017
290/0/7-17
Про початок робіт зі створення комплексної системи захисту інформації в ІТС
2.
Про проведення перевірки наявності документів з грифом "Для службового користування"
11.12.2017
291/0/7-17
Про проведення перевірки наявності документів з грифом "Для службового користування"
3.
Про проведення планового аудиту ефективності
11.12.2017
292/0/7-17
Про проведення планового аудиту ефективності
4.
Про доповнення Переліків земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права на які виставляються на земельні торги у формі аукціону
14.12.2017
293/0/7-17
Про доповнення Переліків земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права на які виставляються на земельні торги у формі аукціону
5.
Про затвердження Переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які можуть бути передані у власність громадянам у І кварталі 2018 року на території Херсонської області
19.12.2017
294/0/7-17
Про затвердження Переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які можуть бути передані у власність громадянам у І кварталі 2018 року на території Херсонської області
6.
Про доповнення Переліку вільних земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права на які виставляються на земельні торги у формі аукціону
28.12.2017
295/0/7-17
Про доповнення Переліку вільних земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права на які виставляються на земельні торги у формі аукціону
7.
Про затвердження Порядку використання службових легкових автомобілів Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області для поїздок, пов`язаних із службовою діяльністю посадових осіб
29.12.2017
296/0/7-17
Про затвердження Порядку використання службових легкових автомобілів Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області для поїздок, пов`язаних із службовою діяльністю посадових осіб
8.
Про затвердження графіку відпусток на 2018 рік
29.12.2017
297/0/7-17
Про затвердження графіку відпусток на 2018 рік


9.
Про створення комісії для знищення печатки ліквідованого Відділу Держгеокадастру у Великоолександрівському районі Херсонської області
29.12.2017
298/0/7-17
Про створення комісії для знищення печатки ліквідованого Відділу Держгеокадастру у Великоолександрівському районі Херсонської області


Начальник Головного управління 
Держгеокадастру у Херсонській області                               І.А.Шапран



