Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області
Система обліку публічної інформації
Березень 2018
№
документа

Дата
реєстрації

18/0/7-18

01.03.2018 9:29:46
Наказ

Відділ планування та
закупівель

про надання права підпису фінансових
документів

19/0/7-18

05.03.2018 15:16:37
Наказ

Управління персоналом

про зміни у складі конкурсної комісії

20/0/7-18

07.03.2018 11:22:22
Наказ

Сектор кадрової політики

Щодо прибуття до військомату Сінного
Андрія Григоровича

21/0/7-18

07.03.2018 11:54:12
Наказ

про визначення земельних ділянок для
Управління землеустрою та
надання учасникам АТО та членам їх
охорони земель
сімей

22/0/7-18

13.03.2018 15:30:26
Наказ

Відділ планування та
закупівель

про внесення змін до складу тентерного
комітету

23/0/7-18

14.03.2018 12:13:26
Наказ

Управління персоналом

про введення в дію змін до штатного
розпису у Головному управлінні
Держгеокадастру у Вінницькій області

24/0/7-18

15.03.2018 11:07:28
Наказ

Відділ ринку та оцінки
земель

про анулювання результатів земельних
торгів з продажу права оренди на
земельні ділянки СГ призначення

25/0/7-18

15.03.2018 11:10:51
Наказ

Відділ ринку та оцінки
земель

26/0/7-18

17.03.2018 14:24:33
Наказ

Управління землеустрою та про впорядкування надання графічних
охорони земель
матеріалів

27/0/7-18

21.03.2018 8:55:27
Наказ

Фінансове управління

28/0/7-18

21.03.2018 10:01:39
Наказ

про окремі питання розпорядження
Управління землеустрою та
землями СГ призначення державної
охорони земель
власності

21.03.2018 14:15:40
Наказ

Управління
адміністративноорганізаційного
забезпечення

29/0/7-18

Вид
документа

Найменування
Короткий зміт
відповідального підрозділу

про анулювання результатів земельних
торгів з продажу права оренди на
земельні ділянки СГ призначення

про внесення змін до комісії з питань
погашення заборгованості із заробітньої
плати

про перевірку міжрайонного управління у
Крижопільському та Піщанському
районах

30/0/7-18

21.03.2018 14:23:02
Наказ

Управління
адміністративноорганізаційного
забезпечення

31/0/7-18

22.03.2018 11:45:01
Наказ

Управління державного
земельного кадастру

про проведення стажування
про внесення земельних ділянок
сільськогосподарського призначення
державної власності до переліку
земельних ділянок права оренди на які
може бути реалізовано на земельних

про перевірку роботи відділу в
Оратівському районі

32/0/7-18

22.03.2018 16:15:46
Наказ

Відділ ринку та оцінки
земель

33/0/7-18

27.03.2018 14:46:57
Наказ

Управління землеустрою та про внесення змін до наказу від
охорони земель
29.05.2017 року № 87

34/0/7-18

28.03.2018 10:00:18
Наказ

Управління державного
земельного кадастру

про проведення стажування

35/0/7-18

30.03.2018 9:08:48
Наказ

Відділ розпорядження
землями
сільськогосподарського
призначення

про окремі питання розпорядження
землями сільськогосподарського
призначення державної власності

36/0/7-18

30.03.2018 9:47:09
Наказ

Управління персоналом

про затвердження Положення про сектор
ІТТЗІ

