
 № документа  Дата реєстрації
Вид 

документа 

 Найменування 

відповідального 

підрозділу

Короткий зміт 

1/0/7-16 13.01.2016 Наказ

Відділ моніторингу 

та використання 

земель

про затвердження графіку стажування

2/0/7-16
22.01.2016 

16:39:24
Наказ

Сектор кадрової 

політики 

про введення в дію структури та 

штатного розпису Головному управлінні 

Держгеокадастру у Вінницькій області

3/0/7-16
22.01.2016 

16:42:37
Наказ

Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

державної власності до переліку права 

оренди на які може бути реалізовано на 

земельних торгах

4/0/7-16
22.01.2016 

16:51:47
Наказ

Відділ ринку та 

оцінки земель
внести змін в наказ 

5/0/7-16
01.02.2016 

12:15:36
Наказ

Сектор 

внутрішнього 

аудиту

про проведення фінансового аудиту та 

аудиту відповідності

6/0/7-16
03.02.2016 

9:59:15
Наказ

Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення змін до наказу від 

04.12.2014 №149

7/0/7-16
04.02.2016 

15:22:10
Наказ

Сектор кадрової 

політики 

щодо направлення фахівців на  

навчання

8/0/7-16
10.02.2016 

15:14:09
Наказ

Управління 

землеустрою та 

охорони земель

Про затвердження переліку земельних 

ділянок та альбомів-атласів 

9/0/7-16 17.02.2016 Наказ
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

державної власності до переліку права 

оренди на які може бути реалізовано на 

земельних торгах

Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області 

Система обліку публічної інформації 

2016 рік 



10/0/7-16
19.02.2016 

16:17:48
Наказ

Відділ моніторингу 

та використання 

земель

про затвердження графіку стажування

11/0/7-16
22.02.2016 

14:45:04
Наказ

Відділ державної 

реєстрації

про затвердження змін до Державного 

земельного кадастру в частині 

кадастрового зонування Могилів-

Подільського та 

Мурованокуриловецького районів

12/0/7-16
25.02.2016 

14:13:48
Наказ

Відділ 

документального , 

господарського та 

організаційного 

забезпечення

щодо застосування електронного 

цифрового підпису

13/0/7-16
03.03.2016 

9:43:34
Наказ

Сектор 

внутрішнього 

аудиту

про проведення фінансового аудиту та 

аудиту відповідальності

14/0/7-16
09.03.2016 

16:02:36
Наказ Юридичний відділ

Про затвердження типових 

Інформаційних та Технологічних карток 

адміністративних послуг, які надаються 

територіальними органами 

Держгеокадастру

15/0/7-16
10.03.2016 

15:52:13
Наказ

Відділ моніторингу 

та використання 

земель

про визначення земельних ділянок для 

надання учасникам АТО та членам їх 

сімей

16/0/7-16
14.03.2016 

16:13:12
Наказ

Сектор кадрової 

політики 

про оголошення конкурсу на заміщення 

вакантної посади державного службовця

17/0/7-16
16.03.2016 

17:00:22
Наказ

Сектор кадрової 

політики 

про введення в дію штатного розпису у 

Головному управлінні Держгеокадастру у 

Вінницькій області

18/0/7-16
16.03.2016 

17:00:34
Наказ

Сектор кадрової 

політики 

про введення в дію штатного розпису у 

Головному управлінні Держгеокадастру у 

Вінницькій області

19/0/7-16
23.03.2016 

17:01:10
Наказ

Відділ ринку та 

оцінки земель

про аналювання результатів земельних 

торгів з продажу права оренди на 

земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення державної власності

20/0/7-16
01.04.2016 

9:56:39
Наказ

Відділ 

документального , 

господарського та 

організаційного 

забезпечення

пр оперевірку роботи Держгеокадастру у 

Хмільницькому районі



21/0/7-16
07.04.2016 

14:25:31
Наказ

Відділ моніторингу 

та використання 

земель

про визначення земельних ділянок для 

надання учасникам АТО та членам їх 

сімей

22/0/7-16
07.04.2016 

14:33:40
Наказ

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про проведення стажування

23/0/7-16
11.04.2016 

14:24:04
Наказ

Сектор 

внутрішнього 

аудиту

пр опроведення фінансовог оаудиту та 

аудиту відповідності

24/0/7-16
18.04.2016 

17:55:56
Наказ

Відділ ринку та 

оцінки земель

про анулювання результатів земельних 

торгів з продажу права оренди на 

земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення державної власності

25/0/7-16 18.04.2016 Наказ

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про проведення стажування

26/0/7-16 22.04.2016 Наказ

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про проведення стажування

27/0/7-16
27.04.2016 

16:49:07
Наказ

Відділ 

документального , 

господарського та 

організаційного 

забезпечення

про введення в дію рішень колегії від 

22.04.2016

28/0/7-16
27.04.2016 

16:54:03
Наказ

Сектор кадрової 

політики 

До листа Мінсоцполітики № 1933/0/10-

16/13 від 13.04.16 р. про відзначення у 

2016 році Дня охорони праці 

29/0/7-16 27.04.2016 Наказ
Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначеннядержавної власності до 

переліку права оренди на які може бути 

реалізовано на земельних торгах

30/0/7-16
06.05.2016 

10:24:39
Наказ

Відділ ринку та 

оцінки земель

про анулювання результатів земельних 

торгів з продажу права оренди на 

земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення державної власності

31/0/7-16
10.05.2016 

8:37:10
Наказ

Сектор 

внутрішнього 

аудиту

про проведення фінансового аудиту та 

аудиту відповідності



32/0/7-16
10.05.2016 

10:59:17
Наказ

Відділ моніторингу 

та використання 

земель

про визначення земельних ділянок для 

надання учасникам АТО та членам їх 

сімей

33/0/7-16
13.05.2016 

15:45:30
Наказ

Сектор кадрової 

політики 

про створення дисциплінарної комісії 

Головного управління Держгеокадастру у 

Вінницькій області

34/0/7-16
13.05.2016 

16:15:21
Наказ

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про проведення стажування

35/0/7-16
19.05.2016 

15:35:04
Наказ

Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення земельних ділянок СГ 

призначення державної власності до 

переліку праваоренди на які може бути 

реалізовано на земельних торгах

36/0/7-16
23.05.2016 

12:14:38
Наказ

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про проведення стажування

37/0/7-16
25.05.2016 

16:15:26
Наказ

Сектор кадрової 

політики 

про введення в дію штатного розпису у 

Головному управлінні Держгеокадастру у 

Вінницькій області

38/0/7-16
26.05.2016 

15:48:28
Наказ

Сектор кадрової 

політики 

про впровадженнротипожежного режиму 

та призначення відповідальної особи

39/0/7-16
27.05.2016 

16:53:20
Наказ

Відділ моніторингу 

та використання 

земель

про затвердження стажування

40/0/7-16
02.06.2016 

9:12:57
Наказ

Сектор 

внутрішнього 

аудиту

про проведення фінансового аудиту та 

аудиту відповідності

41/0/7-16
03.06.2016 

8:35:47
Наказ

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про проведення стажування

42/0/7-16
08.06.2016 

15:37:48
Наказ

Відділ моніторингу 

та використання 

земель

про визначення земельних ділянок для 

надання учасникам АТО 



43/0/7-16
09.06.2016 

9:51:39
Наказ

Відділ ринку та 

оцінки земель

Виставити на земельні торги землі 

державної власності 

44/0/7-16
13.06.2016 

14:23:01
Наказ

Управління 

державного 

земельного 

кадастру

про проведення стажування

45/0/7-16
13.06.2016 

17:34:23
Наказ

Відділ ринку та 

оцінки земель

про анулювання результатів земельних 

торгів з продажу оренди на земельні 

ділянки СГ призначення державної 

власності 

46/0/7-16
15.06.2016 

10:04:11
Наказ

Відділ 

бухгалтерського 

обліку, фінансів та 

звітності

про затвердження складу тендерного 

комітету

47/0/7-16
16.06.2016 

16:19:36
Наказ

Відділ 

бухгалтерського 

обліку, фінансів та 

звітності

про утворення комісії з питань 

погашення заборгованості із заробітної 

плати

48/0/7-16
17.06.2016 

9:51:36
Наказ

Сектор 

інформаційних 

технологій та 

захисту інформації

про внесення змін до наказу Головного 

управління від 24.07.2015 №34

49/0/7-16
22.06.2016 

14:28:40
Наказ

Сектор кадрової 

політики 

Про затвердження Положення про 

дисциплінарну комісію Держгеокадастру 

з розгляду дисциплінарних справ

50/0/7-16
23.06.2016 

17:17:34
Наказ

Сектор 

інформаційних 

технологій та 

захисту інформації

про створення комісії з обстеження та 

категоріювання об`єктів інформаційної 

діяльності

51/0/7-16
24.06.2016 

11:53:50
Наказ

Відділ 

бухгалтерського 

обліку, фінансів та 

звітності

про введення в дію змін до штатного 

розпису

52/0/7-16
02.07.2016 

14:05:08
Наказ

Відділ державної 

реєстрації
про проведення стажування

53/0/7-16
02.07.2016 

14:09:07
Наказ

Відділ державної 

реєстрації
про стажування 



54/0/7-16
02.07.2016 

14:21:28
Наказ

Сектор 

інформаційних 

технологій та 

захисту інформації

Про введення в дію Переліку відомостей, 

які містять службову інформацію 

55/0/7-16
07.07.2016 

16:43:17
Наказ

Сектор кадрової 

політики 

про оголошення конкурсу на заміщення 

вакантної посади державної служби

56/0/7-16
08.07.2016 

9:16:35
Наказ

Відділ моніторингу 

та використання 

земель

про затвердження графіку стажування

57/0/7-16
08.07.2016 

16:14:05
Наказ

Управління 

землеустрою та 

охорони земель

надавати актуалізовану інформацію 

станом на 01 число звітного місяця про 

зарезервовані земельні ділянки для 

передачі у власність учасникам 

антитерористичної операції 

58/0/7-16 11.07.2016 Наказ
Відділ державної 

реєстрації
про проведення стажування

59/0/7-16
15.07.2016 

9:03:16
Наказ

Відділ 

документального, 

господарського та 

організаційного 

забезпечення

про внесення змін до наказу ГУ від 

19.06.2015 №23

60/0/7-16
18.07.2016 

11:06:08
Наказ

Сектор кадрової 

політики 
про утворення конкурсної комісії

61/0/7-16
20.07.2016 

16:06:38
Наказ

Відділ 

документального, 

господарського та 

організаційного 

забезпечення

про ведення в дію рішень колегії від 

18.07.2016

62/0/7-16
27.07.2016 

8:31:40
Наказ

Відділ 

бухгалтерського 

обліку, фінансів та 

звітності

про затвердження Положення про 

порядок преміювання

63/0/7-16
29.07.2016 

11:10:21
Наказ

Сектор кадрової 

політики 

щодо застосування електронного 

цифрового підпису

64/0/7-16
29.07.2016 

11:10:30
Наказ

Сектор кадрової 

політики 

Про затвердження Порядку обліку та 

роботи з дисциплінарними справами



65/0/7-16
01.08.2016 

15:07:26
Наказ

Сектор 

інформаційних 

технологій та 

захисту інформації

про призначення адміністраторів в 

автоматизованій системі класу "1"

66/0/7-16
01.08.2016 

17:59:02
Наказ

Відділ ринку та 

оцінки земель

Про внесення змін до наказу від 

09062016 № 43

67/0/7-16 03.08.2016 Наказ
Сектор кадрової 

політики 

про оголошення конкурсу на заміщення 

вакантної посади державної служби

68/0/7-16
08.08.2016 

9:00:50
Наказ

Відділ землеустрою 

та охорони земель

про визначення земельних ділянок для 

надання учасникам АТО та членам їх 

сімей

69/0/7-16
12.08.2016 

18:02:58
Наказ

Сектор розгляду 

звернень
про проведення аудиту 

70/0/7-16
12.08.2016 

18:05:42
Наказ

Сектор розгляду 

звернень

про затвердження графіку особистого 

прийому громадян

71/0/7-16
19.08.2016 

12:18:25
Наказ

Відділ ринку та 

оцінки земель

про анулювання результатів земельних 

торгів

72/0/7-16
29.08.2016 

12:12:41
Наказ

Сектор кадрової 

політики 

Про оголошення конкурсу на заміщення 

вакантної посади державної служби 

73/0/7-16
01.09.2016 

15:14:20
Наказ

Сектор кадрової 

політики 
Про зміни у складі комісії 

74/0/7-16
01.09.2016 

17:12:56
Наказ

Відділ ринку та 

оцінки земель

Про внесення змін до наказу від 

21.12.2015 року №76

75/0/7-16
05.09.2016 

12:04:00
Наказ

Сектор кадрової 

політики 

Про внесення змін до наказу щодо 

застосування електронного цифрового 

підпису



76/0/7-16
06.09.2016 

18:09:58
Наказ

Управління 

землеустрою та 

охорони земель

Про визначення земельних ділянок для 

надання учасникам антитерористичної 

операції  та членам їх сімей

77/0/7-16
07.09.2016 

14:14:36
Наказ

Відділ 

бухгалтерського 

обліку, фінансів та 

звітності

Про надання права підпису фінансових 

документів

78/0/7-16
08.09.2016 

8:09:48
Наказ

Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення  

державної власності до переліку права 

оренди на які може бути реалізовано на 

земельних торгах

79/0/7-16 12.09.2016 Наказ

Сектор 

внутрішнього 

аудиту

про проведення фінансового аудиту та 

аудиту відповідності

80/0/7-16
14.09.2016 

15:41:06
Наказ

Сектор кадрової 

політики 

про оголошення конкурсу на заміщення 

вакантної посади державної служби

81/0/7-16
14.09.2016 

15:45:11
Наказ

Сектор кадрової 

політики 

про внесення змін до наказу від 

13.05.2016 №33

82/0/7-16
21.09.2016 

16:41:57
Наказ

Відділ 

бухгалтерського 

обліку, фінансів та 

звітності

Про внесення змін до складу комісії з 

питань погашення аборгованості із 

заробітної плати 

83/0/7-16
21.09.2016 

16:50:38
Наказ

Відділ ринку та 

оцінки земель

Про внесення змін до переліку 

земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

державної власності права оренди на які 

може бути реалізовано на земельних 

торгах 

84/0/7-16
05.10.2016 

12:25:02
Наказ

Управління 

землеустрою та 

охорони земель

про визначення земельних ділянок для 

надання учасникам АТО та членам їх 

сімей

85/0/7-16
06.10.2016 

10:07:19
Наказ

Сектор 

внутрішнього 

аудиту

про проведення фінансового аудиту та 

аудиту відповідності

86/0/7-16
06.10.2016 

17:00:40
Наказ

Сектор кадрової 

політики 

про закриття дисциплінарного 

провадження



87/0/7-16
07.10.2016 

14:51:16
Наказ

Сектор 

інформаційних 

технологій та 

захисту інформації

про внесення змін до наказу щодо 

застосування електронного цифрового 

підпису

88/0/7-16
10.10.2016 

10:11:22
Наказ

Відділ державної 

реєстрації

про перевірку окремих питань діяльності 

управління Держгеокадастру у м. Вінниці

89/0/7-16
13.10.2016 

9:39:46
Наказ

Сектор кадрової 

політики 
про проведення перевірки

90/0/7-16
21.10.2016 

10:39:24
Наказ

Сектор 

внутрішнього 

аудиту

про внесення змін до наказу

91/0/7-16
26.10.2016 

11:02:23
Наказ

Сектор кадрової 

політики 

про оголошення конкурсу на заміщення 

вакантної посади державної служби

92/0/7-16
26.10.2016 

16:46:46
Наказ Юридичний відділ

про передавання-прриймання земельної 

ділянки

93/0/7-16
02.11.2016 

18:00:25
Наказ

Управління 

землеустрою та 

охорони земель

про вжиття заходів щодо резервування 

земельних ділянок учасникам АТО

94/0/7-16
02.11.2016 

18:03:09
Наказ

Відділ ринку та 

оцінки земель

про анулювання результатів земельних 

торгів з продажу права оренди на 

земельні ділянки СГ призначення 

державної власності

95/0/7-16
04.11.2016 

11:04:43
Наказ

Відділ землеустрою 

та охорони земель

про визначення земельних ділянок для 

надання учасникам АТО та членам їх 

сімей

96/0/7-16
04.11.2016 

14:22:14
Наказ

Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення земельних ділянок СГ 

призначення державної власності до 

переліку права оренди на які може бути 

реалізовано на земельних торгах

97/0/7-16
07.11.2016 

16:22:02
Наказ

Сектор розгляду 

звернень
про внесення змін до наказу



98/0/7-16
07.11.2016 

16:30:39
Наказ

Сектор 

внутрішнього 

аудиту

про проведення фінансового аудиту та 

аудиту відповідності

99/0/7-16
10.11.2016 

15:11:23
Наказ

Відділ державної 

землевпорядної 

експертизи

про проведення вибіркової державної 

експертизи землевпорядної документації

100/0/7-16
10.11.2016 

15:43:36
Наказ

Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення земельних ділянок СГ 

призначення державної власності до 

переліку права оренди на які може бути 

реалізовано на земельних торгах

101/0/7-16
11.11.2016 

17:49:58
Наказ

Сектор кадрової 

політики 

щодо надання права застосування 

елетронного цифрового підпису

102/0/7-16
21.11.2016 

12:38:51
Наказ

Сектор кадрової 

політики 
про зміни у складі конкурсної комісії

103/0/7-16
22.11.2016 

15:48:28
Наказ

Сектор 

інформаційних 

технологій та 

захисту інформації

створення КСЗІ

104/0/7-16
29.11.2016 

14:24:04
Наказ

Сектор кадрової 

політики 

про введення в дію структури та 

штатного розпису у ГУ Держгеокадастру 

у Вінницькій області

105/0/7-16
01.12.2016 

14:26:39
Наказ

Сектор кадрової 

політики 

про оголошення конкурсу на заміщення 

вакантних посад державної служби

106/0/7-16
01.12.2016 

14:26:50
Наказ

Сектор кадрової 

політики 

про введення в дію змін до штатного 

розпису у Головному управлінні 

Держгеокадастру у Вінницькій області

107/0/7-16
05.12.2016 

15:51:30
Наказ

Відділ ринку та 

оцінки земель

про внесення земельних ділянок СГ 

призначення державної власності до 

переліку права оренди на які може бути 

реалізовано на земельних торгах

108/0/7-16
05.12.2016 

17:28:34
Наказ

Відділ землеустрою 

та охорони земель

про визначення земельних ділянок для 

наданян учасникам АТО та членам їх 

сімей



109/0/7-16
07.12.2016 

11:26:56
Наказ

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності

про надання права підпису фінансових 

документів

110/0/7-16
07.12.2016 

12:30:58
Наказ

Сектор 

внутрішнього 

аудиту

про проведення фінансового аудиту та 

аудиту відповідності

111/0/7-16
09.12.2016 

9:41:41
Наказ

Сектор кадрової 

політики 

про оголошення конкурсу на заміщення 

вакантних посад державної служби

112/0/7-16
12.12.2016 

14:11:25
Наказ

Сектор 

інформаційних 

технологій та 

захисту інформації

про введення в промислову 

експлуатацію

113/0/7-16
16.12.2016 

16:51:12
Наказ

Сектор кадрової 

політики 

про затвердження положень про 

структурні підрозділи Головного 

управління

114/0/7-16
20.12.2016 

11:19:00
Наказ

Сектор кадрової 

політики 
прро зміни у складі конкурсної комісії

115/0/7-16
20.12.2016 

16:43:12
Наказ

Відділ ринку та 

оцінки земель

про анулювання результатів земельних 

торгів з продажу права оренди на 

земельні ділянки СГ призначення 

державаної власності

116/0/7-16
23.12.2016 

11:35:44
Наказ

Сектор кадрової 

політики 

про оголошення конкурсу на заміщення 

вакантних посад

117/0/7-16
27.12.2016 

21:01:58
Наказ

Відділ ринку та 

оцінки земель

про анулювання результатів земельних 

торгів з продажу права оренди на 

земельні ділянки СГ призначення 

державної власності

118/0/7-16 27.12.2016 Наказ
Фінансове 

управління

Про затвердження  Положення про 

облікову полытику Головного управління 

Держгеокадастру у Вінницькій області


