
 

ДЕРЖГЕОКАДАСТР   

Головне управління Держгеокадастру  у Львівській  області 
 

 

Н А К А З  
 

25.10.2018р.                                          Львів                                                     № 643 
 

Про затвердження плану заходів  

Головного управління Держгеокадастру 

у Львівській області з проведення у 2018 році  

Всеукраїнського тижня права 

 

Відповідно до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 26 вересня 2018 р. № 681-р «Про затвердження плану заходів з 

проведення у 2018 році Всеукраїнського тижня права», відповідно до 

положення про Головне управління Держгеокадастру у Львівській області, 

затвердженого наказом Держгеокадастру від 17.11.2016 року №308, 

враховуючи наказ Державної служби України з питань геодезії, картографії 

та кадастру від 01.10.2018р.  №146,  

  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити План заходів Головного управління Держгеокадастру у 
Львівській області з проведення у 2018 році Всеукраїнського тижня права, що 
додається. 

2. Сектору взаємодії зі ЗМІ та громадськістю (О. Нашиванко) розмістити 
цей наказ на офіційному веб-сайті Головного управління Держгеокадастру у 
Львівській області. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

 

 

 

 

 

Начальник 

Головного управління                                                                       А. ПЕТРИШИН 

 

 

 



 

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

                                                                                       Наказ Держгеокадастру 

25.10.2018р. № 643 

     

 

План заходів Головного управління Держгеокадастру у Львівській області 

щодо участі у проведенні у 2018 році Всеукраїнського тижня права 

 

№ Назва заходу Відповідальний 

виконавець за 

проведення 

заходу 

Термін 

проведення 

заходу 

1 Організація виступів в 

засобах масової інформації з 

питань реалізації та захисту 

прав людини, у тому числі 

соціально незахищених 

верств населення, учасників 

антитерористичної операції, 

членів їх сімей, внутрішньо 

переміщених осіб та 

постраждалих внаслідок 

зазначеної операції 

Юридичне 

управління 

 

Сектор взаємодії 

зі ЗМІ та 

громадскістю 

10-14 грудня 

2 Проведення з працівниками 

державних підприємств, що 

належать до сфери 

управління Держгеокадастру 

навчань, лекцій, бесід з 

питань реалізації і захисту 

прав людини з метою 

підвищення загального рівня 

правової культури та набуття 

громадянами необхідного 

рівня правових знань 

Юридичне 

управління 

10-14 грудня 

3 Забезпечення висвітлення у 

засобах масової інформації 

та/або у соціальних мережах 

питань проведення реформ у 

сфері Держгеокадастру із 

зазначенням реальних 

результатів діяльності та змін 

у сфері забезпечення захисту 

прав людини 

Юридичне 

управління 

 

Сектор взаємодії 

зі ЗМІ та 

громадскістю 

10-14 грудня 



4 Розміщення на офіційному 

веб-сайті Головного 

управління Держгеокадастру 

у Львівській області 

інформації з питань 

проведення Всеукраїнського 

тижня прва 

Сектор взаємодії 

зі ЗМІ та 

громадскістю 

10-14 грудня 

5 Сприяти широкому 

висвітленню в засобах 

масової інформації заходів з 

проведення Всеукраїнського 

тижня права 

Сектор взаємодії 

зі ЗМІ та 

громадскістю 

10-14 грудня 

 

 

 

 

Начальник 

Юридичного управління   В.Б. Собко 


