
ДЕРЖГЕОКАДАСТР 

Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області 

 

НАКАЗ 

 

30 грудня 2020 року                             Вінниця                           № 223 

 
 

 

З основної діяльності 

 

Про затвердження  

Інформаційних та Технологічних  

карток адміністративних послуг, 

які надаються Головним управлінням  

Держгеокадастру у Вінницькій області 

 

 

 Відповідно до статей 8, 9 та 19 Закону України «Про адміністративні 

послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року 

№581 «Про реформування територіальних органів Державної служби з 

питань геодезії, картографії та кадастру», керуючись Положенням про 

Головне управління Держгеокадастру в області, затвердженого наказом 

Держгеокадастру від 20.02.2020 №53, наказами Держгеокадастру від 

21.12.2020 №558 та Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій 

області від 20.07.2020 №150 «Про затвердження Інформаційних та 

Технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Головним 

управлінням Держгеокадастру у Вінницькій області» (зі змінами) і листом 

Стрижавської селищної ради Вінницького району Вінницької області від 

26.11.2020 №2107 та враховуючи укладену угоду №298 від 24.12.2020 про 

укладання договору про співробітництво між Головним управлінням 

Держгеокадастру у Вінницькій області та Стрижавською селищною радою у 

сфері надання адміністративних послуг 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміни до типових інформаційних карток адміністративних 

послуг, які надаються Головним управлінням Держгеокадастру у Вінницькій 

області та структурними підрозділами у районах та м. Вінниці Головного 

управління Держгеокадастру у Вінницькій області та типових інформаційних 

карток адміністративних послуг, які надаються через центри надання 

адміністративних послуг, затверджених наказом Держгеокадастру від 

20.07.2020 № 150 «Про затвердження Інформаційних та Технологічних 

карток адміністративних послуг, які надаються Головним управлінням 



Держгеокадастру у Вінницькій області» (зі змінами) та затвердити їх, 

виклавши у новій редакції, що додається. 

 

2. Керівникам структурних підрозділів у районах та м. Вінниці 

Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області до 04 січня 

2021 року забезпечити розміщення затверджених Інформаційних карток 

адміністративних послуг, які надаються структурними підрозділами у 

районах та м. Вінниці Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій 

області у  центрах надання адміністративних послуг та на стендах в 

приміщеннях структурних підрозділів у районах та м. Вінниці Головного 

управління Держгеокадастру у Вінницькій області. 

 

3. Сектору взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Головного управління 

Держгеокадастру у Вінницькій області забезпечити розміщення 

затверджених Інформаційних карток адміністративних послуг, які надаються 

Головним управлінням Держгеокадастру у Вінницькій області та 

структурними підрозділами у районах та м. Вінниці Головного управління на 

офіційному веб-сайті Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій 

області. 

 

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник, 

Голова комісії з ліквідації           Вадим ВАРЧУК  

 

 

 

 

 


