
 
ДЕРЖГЕОКАДАСТР   

Головне управління Держгеокадастру  у Львівській  області 
 

 

Н А К А З  
 

09.10.2015 Львів    № 206 
 

Про затвердження Інформаційних та  

Технологічних карток адміністративних послуг,  

які надаються Головним управлінням  

Держгеокадастру у Львівській області 

 

Відповідно Закону України «Про адміністративні послуги», постанов 

Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 № 44 «Про затвердження вимог 

до підготовки технологічної картки адміністративної послуги», від 01 серпня 

2011 року № 835 «Деякі питання надання Державною службою з питань 

геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами 

адміністративних послуг», від 10 вересня 2014 року № 442 «Про оптимізацію 

системи центральних органів виконавчої влади», на виконання наказу 

Держгеокадастру України від 08.10.2015 № 594, керуючись Положенням про 

Головне управління Держгеокадастру у Львівській області, затвердженого 

наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру 

від 03.03.2015 № 8,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити, такі що додаються: 

1.1. Інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються 

Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області, виклавши їх у 

редакції, що додається (Додаток 1); 

1.2. Технологічні картки адміністративних послуг, які надаються 

Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області, виклавши їх у 

редакції, що додається (Додаток 2). 

1.3. Інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються через 

центр надання адміністративних послуг, виклавши їх у редакції, що додається 

(Додаток 3); 

1.4. Технологічні картки адміністративних послуг, які надаються через 

центр надання адміністративних послуг, виклавши їх у редакції, що додається 

(Додаток 4). 

2. Сектору взаємодії зі ЗМІ та громадськістю забезпечити розміщення 

затверджених Інформаційних карток до кожної адміністративної послуги, які 

надаються Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області, на 

офіційному веб-сайті, на інформаційному стенді в приміщенні Головного 

управління, центрі надання адміністративних послуг. 



3. Керівникам Відділів (Управлінь) Держгеокадастру у районах/містах 

Львівської області в термін до 09 жовтня 2015 року забезпечити затвердження 

Інформаційних та Технологічних карток до кожної адміністративної послуги, 

які надаються територіальними органами Держгеокадастру Львівській області 

на районному, міському рівнях та оприлюднення Інформаційних карток до 

кожної адміністративної послуги на веб-сайтах, в приміщеннях громадських 

приймалень відповідних органів, відповідних центрах надання 

адміністративних послуг. 

4. Визнати такими, що втратили чинність: 

наказ Головного управління Держземагентства у Львівській області від 

18.12.2014 № 161«Про затвердження Інформаційних та Технологічних карток 

адміністративних послуг, які надаються Головним управлінням 

Держземагентства у Львівській області» 

наказ Головного управління Держземагентства у Львівській області від 

20.01.2015 № 7 «Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держземагентства у Львівській області від 18.12.2014 № 161» 

наказ Головного управління Держземагентства у Львівській області від 

25.03.2015 № 69 «Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держземагентства у Львівській області від 18.12.2014 № 161» 

наказ Головного управління Держгеокадастру у Львівській області  

від 03.06.2015 № 10 «Про внесення змін до наказу Головного управління 

Держземагентства у Львівській області від 18.12.2014 № 161». 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

  

Начальник 

Головного управління      А.В. Кавецький 


