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Про внесення змiн до наказу
Головного управлiння Щержгеокадастру у
Полтавсо*1; oб.гlастi вiд 24.06.2021 NЬ 37

У зв'язку з прийняттям Закону Украiни вiд 17 червня 2020 року М 71l-IX
uПро внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB Украiни щодо планування
використання земель)) та вiдповiдно до статтей В, 9 i 19 Закону Украiни <Про
адмiнiстративнi послуги)), Положення про Щержавний фоrrд документацiТ iз
землеустрою, затвердженого постанЬвою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 17
листопада 2004 року Jф 155З, керуючись Положенням про .Щержавну службу
УкраТни з питань геодезii, картографii та кадастру, затвердженим постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 14 сiчня 2015 року J\Гэ 15 та на виконання
наказу ЩержавноТ служби Украiни з питань геодезiТ, картографiТ та кадастру вiд
26.01 .2021 NЬ З6..' ,,Про внесення змiн до наказу Щержгеокадастру вiд 17.07 ,2020
j\Ъ 280),

НАКАЗУЮ:

1. Внести до нак€Lзу Головного управлiння у Полтавськiй областi вiд
24,06.2021 Nq З7 TaKi змiни:

1) у пунктi 1 <Затвердити iнформацiйнi картки адмiнiстративних послуГ,

якi надаються Головним управлiнням .Щержгеокадастру у Полтавськiй облаСтi,

структурниМи пiдроздiлами Головного управлiнням ,Щержгеокадастру у
полтавськiй областi та через центри надання адмiнiстративних послуг
вiдповiдно до додаткiв, що додаються)) iнформацiйну картку адмiнiстративноТ
послуги <видача вiдомостей з документацiт iз землеустрою, що включена до

fiержавного фон;tу документацiТ iз землеустрою> виключити.
2) у пунктi 2 <Затвердити технологiчнi картки адмiнiстративних послуг, якi

надаються Головним управлiнням,Щержгеокадастру у Полтавськiй областi,

структурними пiдроздiлами Головного управлiнням Щержгеокадастру у
полтавськiй областi та через центри надання адмiнiстративних послуг

вiдповiдно до додаткiв, що додаються)) типову технологiчну картку

адмiнiстративнот послуги з видачi вiдомостей з документацii iз землеустрою,

що включена до Щержавного фо"ду документацii iз землеустрою, виключити,
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2. КеРiвнИкам структурних пiдроздiлiв та вiдповiдальним особам внести
вiдповiднi змiни до затверджених iнформацiйних та технологiчних карток
адмiнiстративних послуг, якi надаються Головним управлiння Щержгеокадастру
У ПОЛТавськiй областi та структурними пiдроздiлами Головного управлiнням
.щержгеокадастру у Полтавськiй областi та через центри надання
адмiнiстративних послуг.

З. Вiдповiдальнiй особi за розмiщення iнформацii на вебсайтi Головного
УПРаВЛiння Щер;кгеокадастру у Полтавськiй областi, керiвникам управлiнь
ГОловного ушравлiння Щержгеокадастру у Полтавськiй областi забезпечити
розмiщення iн(lормацii про BHeceHi змiни до iнформацiйних карток
аДмiнiстративни.х послуг, якi надаються Головним управлiнням
Щержгеокадастру у Полтавськiй областi, управлiннями Головного управлiння
,Щержгеокадастру у Полтавськiй областi на офiцiйних вебсайтах, у примiщеннях
громадських приймалень Головного управлiння Щержгеокадастру у
Полтавськiй областi, структурних пiдроздiлах Головного управлiння
.Щержгеокадастру у Полтавськiй областi.

4. Керiвникам структурних пiдроздiлiв Головного управлiння
!ержгеокадастру у Полтавськiй областi iнформувати Юридичне управлiння
про стан викона}II-1я цього наказу на електронну адресу r,rгч,ictclildkz(i'r)urkl,,net.

5, Контроль за виконанням цього наказу запишаю за собою.

начальник Ярослав ШТИКЕР
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