
 

   

 

 

Реєстрацій

ні атрибути 

документа  

 Готував  Короткий зміст 

 № 

документа 

 Дата 

реєстрації 

 Найменування  

1/0/13-21 11.01.2021 Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 05 

травня 2018 № 65 

2/0/13-21 14.01.2021 Відділ планування та 

закупівель 

Про внесення змін до складу тендерного комітету 

3/0/13-21 27.01.2021 Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

Про введення в дію штатного розпису Головного 

управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області на 2021 рік 

4/0/13-21 11.02.2021 Управління землеустрою та 

охорони земель 

Про деякі питання реалізації повноважень щодо 

розпорядження землями сільськогосподарського 

призначення державної власності 

5/0/13-21 11.02.2021 Юридичне управління Про внесення змін до наказу Головного управління 

віл 10.01.2019 №6 "Про деякі питання розгляду 

заяв, внутрішнього погодження проектів наказів з 

питань розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення державної 

власності" 

6/0/13-21 12.02.2021 Загальний відділ Скасовано 

7/0/13-21 12.02.2021 Відділ організаційного та 

господарського забезпечення 

Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 17 

березня 2020 року № 71 

8/0/13-21 15.02.2021 Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

Про внесення змін до наказу Головного управління 

від 16.03.2017 №54 "Про матеріальну 

відповідальність" 

9/0/13-21 16.02.2021 Управління 

адміністративно-організацій

ного забезпечення 

Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 

17.10.2019р. №392 

10/0/13-21 25.02.2021 Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

Про внесення змін до наказу Головного управління 

від 05 серпня 2015 р. №41 "Про матеріальну 

відповідальність" 

11/0/13-21 25.02.2021 Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

Про внесення змін до наказу Головного управління 

від 16.03.2017 №54 "Про матеріальну 

відповідальність" 

12/0/13-21 25.02.2021 Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 05 

травня 2018 р. №65 

13/0/13-21 26.02.2021 Відділ обліку зобов’язань та 

розрахунків 

Про визначення відповідальних осіб за організацію 

використання кваліфікованих електронних 

довірчих послуг 

14/0/13-21 03.03.2021 Відділ інформаційного 

забезпечення державного 

земельного кадастру 

Про проведення стажування 



 

   

 

15/0/13-21 16.03.2021 Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

Про створення комісії із соціального страхування 

16/0/13-21 18.03.2021 Відділ інформаційного 

забезпечення державного 

земельного кадастру 

Про проведення стажування 

17/0/13-21 19.03.2021 Відділ інформаційного 

забезпечення державного 

земельного кадастру 

Про проведення стажування 

18/0/13-21 24.03.2021 Загальний відділ Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 

17.10.2019 № 392 

19/0/13-21 24.03.2021 Управління персоналом Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 

27.11.2020 №150 

20/0/13-21 31.03.2021 Відділ обліку зобов’язань та 

розрахунків 

Про уповноважену особу 

21/0/13-21 09.04.2021 Управління контролю за 

використанням та охороною 

земель 

Про призначення відповідальної особи за внесення 

відомостей до ІАС з питань здійснення державного 

нагляду(контролю) за дотримання вимог 

законодавства у сфері використання та охорони 

земель 

22/0/13-21 09.04.2021 Сектор запобігання та 

виявлення корупції 

Про врегулювання конфлікту інтересів 

23/0/13-21 15.04.2021 Загальний відділ Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 

24.03.2021 р. №18 

24/0/13-21 21.04.2021 Управління 

адміністративно-організацій

ного забезпечення 

Про внесення змін до наказу Головного управління 

від 15.03.2017 № 52 "Про створення експертної 

комісії" 

25/0/13-21 21.04.2021 Відділ роботи з персоналом 

територіальних структурних 

підрозділів 

Про утворення комісії з обчислення стажу 

державної служби 

26/0/13-21 22.04.2021 Відділ інформаційного 

забезпечення державного 

земельного кадастру 

Про проведення стажування 

27/0/13-21 23.04.2021 Відділ роботи з персоналом Про втрату чинності наказів Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 

27.11.2020 №150 та від 03.12.2020 №2-лк 

28/0/13-21 23.04.2021 Відділ розпорядження 

землями 

сільськогосподарського 

призначення 

Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 

05.05.2018 року №65 

29/0/13-21 26.04.2021 Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

Про надання права першого та другого підпису 

документів 

30/0/13-21 30.04.2021 Відділ розпорядження 

землями 

сільськогосподарського 

призначення 

Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 13 

грудня 2019 року № 431 



 

   

 

31/0/13-21 05.05.2021 Відділ інформаційного 

забезпечення державного 

земельного кадастру 

Про проведення стажування 

32/0/13-21 05.05.2021 Відділ планування та 

закупівель 

Про здійснення заходів щодо списання основних 

засобів та інших необоротних матеріальних актів 

33/0/13-21 11.05.2021 Відділ розпорядження 

землями 

сільськогосподарського 

призначення 

Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 30 

квітня 2021 року № 30 

34/0/13-21 14.05.2021 Управління землеустрою та 

охорони земель 

Про деякі питання розгляду заяв, внутрішнього 

погодження проектів наказів з питань 

розпорядження землями сільськогосподарського 

призначення державної власності 

35/0/13-21 17.05.2021 Сектор запобігання та 

виявлення корупції 

Про врегулювання конфлікту інтересів 

36/0/13-21 18.05.2021 Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

Про уповноважену особу 

37/0/13-21 18.05.2021 Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

Про тендерний комітет 

38/0/13-21 19.05.2021 Сектор обліку земель Про надання повноважень 

39/0/13-21 20.05.2021 Сектор запобігання та 

виявлення корупції 

Про врегулювання конфлікту інтересів 

40/0/13-21 20.05.2021 Управління землеустрою та 

охорони земель 

Про внесення змін до наказу від 14.05.2021 №34 

"Про деякі питання розгляду заяв, внутрішнього 

погодження проектів наказів з питань 

розпорядження землями сільськогосподарського 

призначення державної власності" 

41/0/13-21 21.05.2021 Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

Про затвердження планів заходів з погашення 

кредиторської заборгованості за рахунок коштів 

загального та спеціального фондів державного 

бюджету, а також зменшення обсягу дебіторської 

заборгованості на 2021 рік 

42/0/13-21 24.05.2021 Сектор запобігання та 

виявлення корупції 

Про врегулювання конфлікту інтересів 

43/0/13-21 28.05.2021 Відділ розпорядження 

землями 

сільськогосподарського 

призначення 

Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 

05.05.2018 року №65 

44/0/13-21 31.05.2021 Сектор запобігання та 

виявлення корупції 

Про утворення комісії для проведення перевірки 

45/0/13-21 31.05.2021 Відділ роботи з персоналом 

територіальних структурних 

підрозділів 

Про утворення комісії для проведення перевірки 

46/0/13-21 01.06.2021 Відділ інформаційного 

забезпечення державного 

земельного кадастру 

Про проведення стажування 

47/0/13-21 01.06.2021 Сектор обліку земель Про затвердження уточнених індексних 

кадастрових карт Полонського та Шепетівського 



 

   

 

районів Хмельницької області 

48/0/13-21 03.06.2021 Відділ інформаційного 

забезпечення державного 

земельного кадастру 

Про проведення стажування 

49/0/13-21 03.06.2021 Управління персоналом Про врегулювання конфлікту інтересів 

50/0/13-21 14.06.2021 Загальний відділ Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 

24.03.2021 № 18 

51/0/13-21 14.06.2021 Управління персоналом Про введення в дію структури та штатного розпису 

Головного управління Держгеокадастру у 

Хмельницькій області 

52/0/13-21 16.06.2021 Відділ роботи з персоналом 

територіальних структурних 

підрозділів 

Про попередження працівників про наступне 

звільнення 

53/0/13-21 16.06.2021 Відділ роботи з персоналом Про попередження про наступне вивільнення 

54/0/13-21 23.06.2021 Відділ інформаційного 

забезпечення державного 

земельного кадастру 

Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 

22.04.2021 №26 

55/0/13-21 25.06.2021 Відділ правового 

забезпечення 

Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 

21.07.2020 № 117 

56/0/13-21 30.06.2021 Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

Про уповноважену особу 

57/0/13-21 01.07.2021 Управління персоналом Про затвердження положень про структурні 

підрозділи 

58/0/13-21 01.07.2021 Управління персоналом Про затвердження положень про структурні 

підрозділи у районах 

59/0/13-21 06.07.2021 Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

Про тендерний комітет 

60/0/13-21 09.07.2021 Загальний відділ Про введення в дію бланків структурних 

підрозділів Головного управління у районах 

61/0/13-21 09.07.2021 Відділ планування та 

закупівель 

Про матеріальну відповідальність 

62/0/13-21 14.07.2021 Загальний відділ Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 

24.03.2021 р. №18 

63/0/13-21 16.07.2021 Відділ організаційного 

забезпечення та 

докуументообігу 

Про знищення печаток Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області 

64/0/13-21 22.07.2021 Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

Про внесення змін до складу тендерного комітету 

65/0/13-21 27.07.2021 Відділ правової та договірної 

роботи 

Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 

21.07.2020 № 117 

66/0/13-21 27.07.2021 Відділ інформаційного 

забезпечення державного 

земельного кадастру та 

обліку земель 

Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 

03.06.2021 №48 



 

   

 

67/0/13-21 28.07.2021 Управління персоналом Про затвердження положень про структурні 

підрозділи 

68/0/13-21 28.07.2021 Відділ організаційного 

забезпечення та 

докуументообігу 

Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 

24.03.2021 № 18 

69/0/13-21 02.08.2021 Відділ землеустрою та 

охорони земель 

Про призначення відповідальних осіб 

70/0/13-21 03.08.2021 Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

Про внесення змін до складу тендерного комітету 

71/0/13-21 20.08.2021 Відділ організаційного 

забезпечення та 

докуументообігу 

Про призначення відповідальних осіб за ведення 

діловодства та контроль за виконанням документів 

у структурних підрозділах Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області 

72/0/13-21 26.08.2021 Відділ роботи з персоналом 

територіальних структурних 

підрозділів у районах 

Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 

01.07.2021 № 57 

73/0/13-21 31.08.2021 Відділ державного 

геодезичного нагляду 

Про призначення відповідальних осіб за внесення 

відомостей до ІАС з питань здійснення державного 

нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктами 

господарювання вимог законодавства у сфері 

топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

74/0/13-21 03.09.2021 Сектор з питань запобігання 

та виявлення корупції 

Про утворення комісії для проведення перевірки 

75/0/13-21 09.09.2021 Відділ роботи з персоналом Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 

28.08.2020 року №123 

76/0/13-21 10.09.2021 Відділ землеустрою та 

охорони земель 

Про призначення відповідальних осіб 

77/0/13-21 20.09.2021 Сектор з питань запобігання 

та виявлення корупції 

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

впровадження в Головному управлінні 

Держгеокадастру у Хмельницькій області 

механізмів заохочення викривачів та формування 

культури повідомлення про можливі факти 

корупційних або повязаних з корупцією 

правопорушень, інших полрушень Закону України 

"Про запобігання корупції" 

78/0/13-21 20.09.2021 Відділ обліку зобов’язань та 

розрахунків 

Про створення комісії із соціального страхування 

79/0/13-21 20.09.2021 Відділ інформаційного 

забезпечення державного 

земельного кадастру та 

обліку земель 

Про проведення стажування 

80/0/13-21 20.09.2021 Управління контролю за 

використанням та охороною 

земель 

Про призначення відповідальної особи за внесення 

відомостей до ІАС з питань здійснення державного 

нагляду (контролю) за дотриманням вимог 

законодавства у сфері використання та охоорони 

земель 

81/0/13-21 22.09.2021 Управління персоналом Про утворення комісії для проведення перевірки 



 

   

 

82/0/13-21 24.09.2021 Управління 

адміністративно-організацій

ного забезпечення 

Про внесення змін до Інструкції з діловодства 

83/0/13-21 24.09.2021 Відділ землеустрою та 

охорони земель 

Про внесення змін до наказу №76 від 10.09.2021 

року 

84/0/13-21 28.09.2021 Управління 

адміністративно-організацій

ного забезпечення 

Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 

24.03.2021 № 18 

85/0/13-21 29.09.2021 Відділ правової та договірної 

роботи 

Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 

21.07.2020 № 117 

86/0/13-21 06.10.2021 Відділ обліку зобов’язань та 

розрахунків 

Про внесення змін до наказу Головного управління 

від 20.09.2021 року № 78 "Про створення комісії із 

соціального страхування" 

87/0/13-21 11.10.2021 Відділ землеустрою та 

охорони земель 

Про забезпечення функціонування Державного 

фонду документації із землеустрою та оцінки 

земель 

88/0/13-21 19.10.2021 Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

Про внесення змін до складу тендерного комітету 

89/0/13-21 01.11.2021 Відділ роботи з персоналом 

територіальних структурних 

підрозділів у районах 

Про введення в дію структури Головного 

управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області 

90/0/13-21 04.11.2021 Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

Про внесення змін до складу тендерного комітету 

91/0/13-21 09.11.2021 Головний спеціаліст з 

внутрішнього аудиту 

Про здійснення планового внутрішнього аудиту 

92/0/13-21 11.11.2021 Відділ роботи з персоналом 

територіальних структурних 

підрозділів у районах 

Про введення в дію штатного розпису Головного 

управління Держгеокадастру у Хмельницькій 

області 

93/0/13-21 11.11.2021 Відділ роботи з персоналом Про визначення відповідальних осіб за стан 

пожежної безпеки 

94/0/13-21 18.11.2021 Відділ роботи з персоналом Про охорону праці в Головному управлінні 

Держгеокадастру у Хмельницькому області 

95/0/13-21 19.11.2021 Відділ інформаційного 

забезпечення державного 

земельного кадастру та 

обліку земель 

Про проведення стажування 

96/0/13-21 22.11.2021 Відділ роботи з персоналом 

територіальних структурних 

підрозділів у районах 

Про попередження працівників про наступне 

звільнення 

97/0/13-21 23.11.2021 Відділ роботи з персоналом Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 11 

листопада 2021 № 93 "Про призначення 

відповідальних осіб за стан пожежної безпеки" 

98/0/13-21 01.12.2021 Управління контролю за 

використанням та охороною 

земель 

Про визначення робочих місць посадових осіб 

Управління з контролю за використанням та 

охороною земель Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області 



 

   

 

99/0/13-21 01.12.2021 Відділ інформаційного 

забезпечення державного 

земельного кадастру та 

обліку земель 

Про проведення стажування 

100/0/13-21 01.12.2021 Відділ організаційного 

забезпечення та 

докуументообігу 

Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 

24.03.2021 р. №18 

101/0/13-21 01.12.2021 Відділ організаційного 

забезпечення та 

докуументообігу 

Про введення в дію бланків Головного управління 

102/0/13-21 02.12.2021 Відділ інформаційного 

забезпечення державного 

земельного кадастру та 

обліку земель 

Про проведення стажування 

103/0/13-21 06.12.2021 Відділ організаційного 

забезпечення та 

докуументообігу 

Про визначення адрес для листування структурних 

підрозділів Управління надання адміністративних 

послуг Головного управління 

104/0/13-21 07.12.2021 Управління контролю за 

використанням та охороною 

земель 

Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 

28.07.2021 №67 

105/0/13-21 07.12.2021 Управління персоналом Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 

01.07.2021 №57 

106/0/13-21 07.12.2021 Управління персоналом Про затвердження Положення про Управління 

персоналом та структурні підрозділи Управління 

персоналом 

107/0/13-21 07.12.2021 Відділ державної  

землевпорядної експертизи 

Про затвердження Положення про Сектор 

державного нагляду у сфері землеустрою 

108/0/13-21 07.12.2021 Головний спеціаліст з 

внутрішнього аудиту 

Про визначення відповідальних осіб за здійснення 

координації управління ризиками у структурних 

підрозділах Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області 

109/0/13-21 08.12.2021 Управління державного 

земельного кадастру 

Про затвердження Положення про Управління 

державного земельного кадастру та структурні 

підрозділи Управління державного земельного 

кадастру 

110/0/13-21 08.12.2021 Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

Про затвердження Положення про Фінансове 

управління та структурні підрозділи Фінансового 

управління 

111/0/13-21 09.12.2021 Відділ роботи з персоналом Про перенесення робочих днів у 2022 році 

112/0/13-21 13.12.2021 Відділ планування та 

закупівель 

Про надання права першого та другого підпису 

документів 

113/0/13-21 14.12.2021 Відділ землеустрою та 

охорони земель 

Про призначення відповідальних осіб 

114/0/13-21 14.12.2021 Відділ інформаційного 

забезпечення державного 

земельного кадастру та 

обліку земель 

Про проведення стажування 



 

   

 

115/0/13-21 16.12.2021 Відділ правової та договірної 

роботи 

Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 

21.07.2020 №117 

116/0/13-21 21.12.2021 Відділ інформаційного 

забезпечення державного 

земельного кадастру та 

обліку земель 

Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 01 

грудня 2021 року №99 

117/0/13-21 22.12.2021 Управління персоналом Про затвердження Положення про Управління 

надання адміністративних послуг та структурні 

підрозділи Управління надання адміністративних 

послуг 

118/0/13-21 23.12.2021 Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

Про введення в дію змін до штатного розпису 

Головного управління Держгеокадастру у 

Хмельницькій області 

119/0/13-21 30.12.2021 Відділ організаційного 

забезпечення та 

докуументообігу 

Про внесення змін до Інструкції з діловодства 

120/0/13-21 30.12.2021 Відділ інформаційного 

забезпечення державного 

земельного кадастру та 

обліку земель 

Про проведення стажування 

121/0/13-21 30.12.2021 Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

Про внесення змін до наказу Головного управління 

від 20.09.2021 року №78 "Про створення комісії із 

соціального страхування" 

122/0/13-21 30.12.2021 Відділ планування та 

закупівель 

Про уповноважену особу 

 


