
 

Інформація про видані розпорядчі документи з основної діяльності (накази) 

Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області  

за лютий 2018 року 

 

 № 

п/п 
Назва наказу 

Дата 

наказу 

Номер 

наказу 
Короткий зміст 

1 2 3 4 5 

 

1. Про затвердження плану-графіку 

передачі земель об'єднаним 

територіальним громадам на 

території Херсонської області у 

2018 році  

05.02.2018 18/0/7-18 Про затвердження плану-графіку 

передачі земель об'єднаним 

територіальним громадам на 

території Херсонської області у 

2018 році  

2. Про затвердження Плану роботи 

Управління з контролю за 

використанням та охороною 

земель Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській 

області на І квартал 2018 року 

05.02.2018 19/0/7-18 Про затвердження Плану роботи 

Управління з контролю за 

використанням та охороною 

земель Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській 

області на І квартал 2018 року 

3. Про оголошення наказу 

Держгеокадастру від 28.12.2017  

№ 845-то "Про затвердження 

графіка відпусток" 

05.02.2018 20/0/7-18 Про оголошення наказу 

Держгеокадастру від 28.12.2017  

№ 845-то "Про затвердження 

графіка відпусток" 

4. Про облік матеріалів 

картографічної основи 

Державного земельного кадастру  

06.02.2018 21/0/7-18 Про облік матеріалів 

картографічної основи 

Державного земельного кадастру  

5. Про внесення змін до складу 

тендерного комітету 

07.02.2018 22/0/7-18 Про внесення змін до складу 

тендерного комітету 

6. Про внесення змін до наказу від 

26.09.2017 № 257/0/7-17 "Про 

призначення 

матеріально-відповідальних осіб" 

07.02.2018 23/0/7-18 Про внесення змін до наказу від 

26.09.2017 № 257/0/7-17 "Про 

призначення 

матеріально-відповідальних осіб" 

7. Про утворення комісії для 

знищення списаних зіпсованих 

бланків державних актів 

08.02.2018 24/0/7-18 Про утворення комісії для 

знищення списаних зіпсованих 

бланків державних актів 

8. Про проведення інвентаризації 

земель на території Каланчацької 

селищної ради 

08.02.2018 25/0/7-18 Про проведення інвентаризації 

земель на території Каланчацької 

селищної ради 

9.  Про проведення інвентаризації 

земель на території Мирненської 

с/р 

08.02.2018 26/0/7-18  Про проведення інвентаризації 

земель на території Мирненської 

с/р 

10.  Про проведення інвентаризації 

земель  на території  

Костянтинівської  ОТГ  

08.02.2018 27/0/7-18  Про проведення інвентаризації 

земель  на території  

Костянтинівської  ОТГ  

11.  Про проведення інвентаризації 

земель на території Олешківського 

району 

08.02.2018 28/0/7-18  Про проведення інвентаризації 

земель на території Олешківського 

району 

 Про право застосовувати 

електронний цифровий підпис 

09.02.2018 29/0/7-18 Про право застосовувати 

електронний цифровий підпис 

12. Про внесення змін до наказів 

Головного управління   

12.02.2018 30/0/7-18 Про внесення змін до наказів 

Головного управління   



1 2 3 4 5 

 

   

 

13. Про проведення інвентаризації 

земель Зеленопідської сільської 

ради територіальної громади 

Херсонської області 

12.02.2018 31/0/7-18 Про проведення інвентаризації 

земель Зеленопідської сільської 

ради територіальної громади 

Херсонської області 

14. Про  проведення інвентаризації 

земель Горностаївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

12.02.2018 32/0/7-18 Про  проведення інвентаризації 

земель Горностаївської селищної 

об’єднаної територіальної громади 

15.  Про внесення змін до деяких  

наказів  Головного управління 

щодо організації діловодства 

13.02.2018 33/0/7-18 Про внесення змін до деяких  

наказів  Головного управління 

щодо організації діловодства 

16. Про внесення змін до Положення 

про Управління персоналом 

14.02.2018 34/0/7-18 Про внесення змін до Положення 

про Управління персоналом 

17. Про визначення відповідальних за 

ведення діловодства та контроль за 

виконанням документів у 

структурних підрозділах 

Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській 

області 

16.02.2018 35/0/7-18 Про визначення відповідальних за 

ведення діловодства та контроль за 

виконанням документів у 

структурних підрозділах 

Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській 

області 

18. Про внесення змін до наказу про 

оголошення конкурсу на зайняття 

вакантних посад державної 

служби 

21.02.2018 36/0/7-18 Про внесення змін до наказу про 

оголошення конкурсу на зайняття 

вакантних посад державної 

служби 

19. Про проведення повторних 

земельних торгів у формі аукціону 

21.02.2018 37/0/7-18 Про проведення повторних 

земельних торгів у формі аукціону 

20. Про проведення повторних 

земельних торгів у формі аукціону 

21.02.2018 38/0/7-18 Про проведення повторних 

земельних торгів у формі аукціону 

21. Про проведення повторних 

земельних торгів у формі аукціону 

21.02.2018 39/0/7-18 Про проведення повторних 

земельних торгів у формі аукціону 

22. Про доповнення Переліку вільних 

земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення державної власності, 

права на які виставляються на 

земельні торги у формі аукціону 

22.02.2018 40/0/7-18 Про доповнення Переліку вільних 

земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення державної власності, 

права на які виставляються на 

земельні торги у формі аукціону 

23. Про внесення змін до наказу 

Головного управління 

Держземагентства у Херсонській 

області від 23.10.2014 № 

21-81/19-14 "Про затвердження 

Переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення державної власності, 

права на які виставляються на 

земельні торги у формі аукціону" 

26.02.2018 41/0/7-18 Про внесення змін до наказу 

Головного управління 

Держземагентства у Херсонській 

області від 23.10.2014 № 

21-81/19-14 "Про затвердження 

Переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення державної власності, 

права на які виставляються на 

земельні торги у формі аукціону" 

24. Про проведення роз'яснювальних 

заходів 

26.02.2018 42/0/7-18 Про проведення роз'яснювальних 

заходів 

25. Про введення в промислову 

експлуатацію "ПАК-ДЗК" 

26.02.2018 43/0/7-18 Про введення в промислову 

експлуатацію "ПАК-ДЗК" 

26. Про проведення перевірки 

наявності документації із 

землеустрою у Державному фонді 

26.02.2018 44/0/7-18 Про проведення перевірки 

наявності документації із 

землеустрою у Державному фонді 



1 2 3 4 5 

 

   

 

документації із землеустрою 

відділу у Голопристанському 

районі Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській 

області 

документації із землеустрою 

відділу у Голопристанському 

районі Головного управління 

Держгеокадастру у Херсонській 

області 

27. Про визнання таким, що втратив 

чинність, наказу Головного 

управління Держгеокадастру у 

Херсонській області від 24.04.2017 

№ 138/0/7-17 "Про затвердження 

Переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення державної власності, 

права на які виставляються на 

земельні торги у формі аукціону" 

28.02.2018 45/0/7-18 Про визнання таким, що втратив 

чинність, наказу Головного 

управління Держгеокадастру у 

Херсонській області від 24.04.2017 

№ 138/0/7-17 "Про затвердження 

Переліку земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення державної власності, 

права на які виставляються на 

земельні торги у формі аукціону" 

28. Про усунення від участі в 

прийнятті рішень конкурсної 

комісії Щербини О.В. 

28.02.2018 46/0/7-18 Про усунення від участі в 

прийнятті рішень конкурсної 

комісії Щербини О.В. 

 

 

 
 

 


