
ДЕРЖГЕОКАДАСТР
Головне управління Дсржгсока метру у Кірово, ра.н ьк.и облає»
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пе. Л ;  2018 року М. Кронишиїцькнй
/О

Про проведення особистою в іт іш і о прийому і ромаиш  
керівництвом Головного уираїкіііжи 
Держі еокадас гру у Кіровоградській облає і і

Відповідно д о  статті 22 Закону України «Про звернення громадян», 
пункту 4 і іорядку організації та проведення особистого прийому громадян у 
Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру та її 
іериторіальних органах, затвердженого наказом Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 23 листопада 20 І 0 року .№481 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2016 року за 
№1641/29771, а також наказу Державної служби України з питань геодезії, 
картографії та кадастру «Про затвердження графіків щодо проведення 
особистого прийому громадян головним управлінням Дсржгеокадастру в 
областях, м. Києві» від 14.02.2017 №69. наказу Головного управління 
Держгеокадастру у  Кірової радській області №111 від 22 лютого 2017 р «1 fpo 
затвердження графіків щодо проведення особистого прийому громадян»,

НАКАЗУЮ:

1. Провести особистий виїзний прийом громадян начальником 
Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (далі -  
Головне управління) 08 січня 2019 року з 10:00 год. до 12:00 т д  в 
приміщенні відділу у Кіровоградському районі І о повного управління згі дно 
з графіком, затвердженим наказом І основної о управління №11 і від 22 лютого 
2017 року «Про затвердження графіків щодо проведення особистого прийому 
громадян»

2. Сектору звернень громадян га доступу до публічної інформації 
забезпечити підготовку до виїзною прийому громадян ВІДПОВІДНО до 
Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у 
Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру та її 
територіальних органах, затвердженого наказом Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 23 листопада 2016 року №481 га 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2016 року за 
№1641/29771.
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3. І олошюму спеціалісту із взаємодії зі ЗМІ га громадськістю 
забезпечити розміщення інформації про проведення особистого виїзного 
прийому на офіційному веб-сайті Головного управління та довссги до відома 
керівництва відділу у Кіровоградському районі Головного управління.

4. Контроль за виконанням цього наказу/залишаю за собою.
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Начальник
Головного управлінпн І. Ш1ЧКНКО
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