
 

 

 

               



4. Затвердити графік особистого прийому громадян начальником та 

заступником начальника Міськрайонного управління у Куп’янському районі та 

м. Куп’янськ Головного управління Держгеокадастру у Харківській області 

(додаток 4). 

 

              5. Затвердити графік особистого прийому громадян начальником та 

заступником начальника Міськрайонного управління у Лозівському районі та 

м. Лозовій Головного управління Держгеокадастру у Харківській області 

(додаток 5). 

              

              6. Затвердити графік особистого прийому громадян начальником та 

заступником начальника Міськрайонного управління у Первомайському районі 

та м. Первомайському Головного управління Держгеокадастру у Харківській 

області (додаток 6). 

               

              7. Затвердити графік особистого прийому громадян начальником та 

заступником начальника Міськрайонного управління у Харківському районі та 

м. Люботині Головного управління Держгеокадастру у Харківській області 

(додаток 7). 

               

              8. Затвердити графік особистого прийому громадян начальником та 

заступником начальника Міськрайонного управління у Чугуївському районі та 

м. Чугуєві Головного управління Держгеокадастру у Харківській області 

(додаток 8). 

              

               9. Затвердити графік особистого прийому громадян начальниками та 

заступниками начальників відділів у районах Головного управління 

Держгеокадастру у Харківській області (додаток 9). 

              

              10. Затвердити графік особистого прийому громадян начальником та 

заступником начальника Відділу у м. Харкові Головного управління 

Держгеокадастру у Харківській області (додаток 10). 

               

 11. Головному спеціалісту взаємодії зі ЗМІ та громадськістю 

розмістити графіки на веб-сайті, інформаційних стендах, у громадській 

приймальні  Головного управління протягом одного дня з моменту їх 

затвердження. 

   

 12. Керівникам міжрайонного управління, міськрайонних управлінь,  

відділів у районах та відділу у м. Харкові Головного управління 

Держгеокадастру у Харківській області щомісячно до 01 числа наступного за 

звітним періодом письмово інформувати Сектор звернень громадян та доступу 

до публічної інформації Головного управління про результати проведення 

прийому громадян за встановленною формою (додаток 11). 

  

 

 

 

  



  



                                                                                                     Додаток 1 

                                                                                        

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                       наказ Головного 

                                                                                       управління Держгеокадастру 

                                                                                       у Харківській області 

                                                                                       від 24.02.2017 № 45 

Графік 

особистого прийому громадян начальником, першим заступником та 

заступником начальника Головного управління Держгеокадастру у Харківській 

області (м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, під’їзд 1, поверх 6, 7) 

 

Посада Тижні, дні та години 

прийому 

Місце прийому 

Начальник Головного 

управління  

I тиждень місяця 

вівторок 

виїзний прийом 

II тиждень місяця 

вівторок 

з 10:00 до 12:00 

6 поверх 

III тиждень місяця 

середа 

з 14:00 до 16:00 

6 поверх 

IV тиждень місяця 

четвер 

з 10:00 до 12:00 

6 поверх 

Перший заступник начальника 

Головного управління 

I тиждень місяця 

середа 

з 10:00 до 12:00 

6 поверх 

II тиждень місяця 

четвер 

з 14:00 до 16:00 

6 поверх 

III тиждень місяця 

вівторок 

виїзний прийом 

IV тиждень місяця 

п’ятниця 

з 10:00 до 12:00  

6 поверх 

Заступник начальника 

Головного управління 

I тиждень місяця 

четвер 

з 14:00 до 16:00 

6 поверх 

II тиждень місяця 

середа 

з 10:00 до 12:00 

6 поверх 

III тиждень місяця 

п’ятниця 

з 10:00 до 12:00 

6 поверх 

IV тиждень місяця 

вівторок 

виїзний прийом 

 

 



                                                                                                                        Додаток 2 

                                                                                        

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                       наказ Головного 

                                                                                       управління Держгеокадастру 

                                                                                       у Харківській області 

                                                                                       від 24.02.2017 № 45 

 

 

Графік 

особистого прийому громадян начальником та заступником начальника 

Міжрайонного управління у Валківському та Коломацькому районах 

Головного управління Держгеокадастру у Харківській області 

 

 

Посада Тижні, дні та години прийому 

Начальник Управління I тиждень місяця 

вівторок 

з 10:00 до 13:00 

II тиждень місяця 

вівторок 

виїзний прийом 

III тиждень місяця 

четвер 

з 14:00 до 17:00 

IV тиждень місяця 

середа 

з 14:00 до 17:00 

Заступник начальника 

Управління-начальник відділу 

I тиждень місяця 

понеділок 

з 14:00 до 17:00 

II тиждень місяця 

середа 

виїзний прийом 

III тиждень місяця 

середа 

з 14:00 до 17:00 

IV тиждень місяця 

четвер 

з 10:00 до 13:00 

 

 

 



                                                                                                                        Додаток 3 

                                                                                        

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                       наказ Головного 

                                                                                       управління Держгеокадастру 

                                                                                       у Харківській області 

                                                                                       від 24.02.2017 № 45 

 

 

Графік 

особистого прийому громадян начальником та заступником начальника 

Міськрайонного управління в Ізюмському районі та м. Ізюмі Головного 

управління Держгеокадастру у Харківській області 

 

Посада Тижні, дні та години прийому 

Начальник Управління I тиждень місяця 

вівторок 

з 10:00 до 13:00 

II тиждень місяця 

вівторок 

виїзний прийом 

III тиждень місяця 

четвер 

з 14:00 до 17:00 

IV тиждень місяця 

середа 

з 14:00 до 17:00 

Заступник начальника 

Управління-начальник відділу 

I тиждень місяця 

понеділок 

з 14:00 до 17:00 

II тиждень місяця 

середа 

виїзний прийом 

III тиждень місяця 

середа 

з 14:00 до 17:00 

IV тиждень місяця 

четвер 

з 10:00 до 13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                       Додаток 4 

 

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                       наказ Головного 

                                                                                       управління Держгеокадастру 

                                                                                       у Харківській області 

                                                                                       від 24.02.2017 № 45 

 

 

Графік 

особистого прийому громадян начальником та заступником начальника 

Міськрайонного управління у Куп’янському районі та м. Куп’янськ Головного 

управління Держгеокадастру у Харківській області 

 

Посада Тижні, дні та години прийому 

Начальник Управління I тиждень місяця 

вівторок 

з 10:00 до 13:00 

II тиждень місяця 

вівторок 

виїзний прийом 

III тиждень місяця 

четвер 

з 14:00 до 17:00 

IV тиждень місяця 

середа 

з 14:00 до 17:00 

Заступник начальника 

Управління-начальник відділу 

I тиждень місяця 

понеділок 

з 14:00 до 17:00 

II тиждень місяця 

середа 

виїзний прийом 

III тиждень місяця 

середа 

з 14:00 до 17:00 

IV тиждень місяця 

четвер 

з 10:00 до 13:00 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        Додаток 9 

                                                                                        

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                       наказ Головного 

                                                                                       управління Держгеокадастру 

                                                                                       у Харківській області 

                                                                                       від 24.02.2017 № 45 

 

 

Графік 

особистого прийому громадян начальниками та заступниками начальника 

відділів у районах Головного управління Держгеокадастру у Харківській 

області 

 

Посада Тижні, дні та години прийому 

Начальник відділу I тиждень місяця 

вівторок 

з 10:00 до 13:00 

II тиждень місяця 

вівторок 

виїзний прийом 

III тиждень місяця 

четвер 

з 14:00 до 17:00 

IV тиждень місяця 

середа 

з 14:00 до 17:00 

Заступник начальника відділу I тиждень місяця 

понеділок 

з 14:00 до 17:00 

II тиждень місяця 

середа 

виїзний прийом 

III тиждень місяця 

середа 

з 14:00 до 17:00 

IV тиждень місяця 

четвер 

з 10:00 до 13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Додаток  5 

 

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                       наказ Головного 

                                                                                       управління Держгеокадастру 

                                                                                       у Харківській області 

                                                                                       від 24.02.2017 № 45 

 

 

Графік 

особистого прийому громадян начальником та заступником начальника 

Міськрайонного управління у Лозівському районі та м. Лозовій Головного 

управління Держгеокадастру у Харківській області 

 

Посада Тижні, дні та години прийому 

Начальник Управління I тиждень місяця 

вівторок 

з 10:00 до 13:00 

II тиждень місяця 

вівторок 

виїзний прийом 

III тиждень місяця 

четвер 

з 14:00 до 17:00 

IV тиждень місяця 

середа 

з 14:00 до 17:00 

Заступник начальника 

Управління-начальник відділу 

I тиждень місяця 

понеділок 

з 14:00 до 17:00 

II тиждень місяця 

середа 

виїзний прийом 

III тиждень місяця 

середа 

з 14:00 до 17:00 

IV тиждень місяця 

четвер 

з 10:00 до 13:00 

 

 

 



                                                                                                                        Додаток 10 

                                                                                        

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                       наказ Головного 

                                                                                       управління Держгеокадастру 

                                                                                       у Харківській області 

                                                                                       від 24.02.2017 № 45 

 

Графік 

особистого прийому громадян начальником та заступником начальника Відділу 

у м. Харкові Головного управління Держгеокадастру у Харківській області 

 

Посада Тижні, дні та години прийому 

Начальник відділу I тиждень місяця 

вівторок 

з 10:00 до 13:00 

II тиждень місяця 

вівторок 

виїзний прийом 

III тиждень місяця 

четвер 

з 14:00 до 17:00 

IV тиждень місяця 

середа 

з 14:00 до 17:00 

Заступник начальника відділу I тиждень місяця 

понеділок 

з 14:00 до 17:00 

II тиждень місяця 

середа 

виїзний прийом 

III тиждень місяця 

середа 

з 14:00 до 17:00 

IV тиждень місяця 

четвер 

з 10:00 до 13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       Додаток 6 

 

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                       наказ Головного 

                                                                                       управління Держгеокадастру 

                                                                                       у Харківській області 

                                                                                       від 24.02.2017 № 45 

 

 

Графік 

особистого прийому громадян начальником та заступником начальника 

Міськрайонного управління у Первомайському районі та м. Первомайському 

Головного управління Держгеокадастру у Харківській області 

 

Посада Тижні, дні та години прийому 

Начальник Управління I тиждень місяця 

вівторок 

з 10:00 до 13:00 

II тиждень місяця 

вівторок 

виїзний прийом 

III тиждень місяця 

четвер 

з 14:00 до 17:00 

IV тиждень місяця 

середа 

з 14:00 до 17:00 

Заступник начальника 

Управління-начальник відділу 

I тиждень місяця 

понеділок 

з 14:00 до 17:00 

II тиждень місяця 

середа 

виїзний прийом 

III тиждень місяця 

середа 

з 14:00 до 17:00 

IV тиждень місяця 

четвер 

з 10:00 до 13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Додаток 7 

 

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                       наказ Головного 

                                                                                       управління Держгеокадастру 

                                                                                       у Харківській області 

                                                                                       від 24.02.2017 № 45 

 

 

Графік 

особистого прийому громадян начальником та заступником начальника 

Міськрайонного управління у Харківському районі та м. Люботині Головного 

управління Держгеокадастру у Харківській області 

 

Посада Тижні, дні та години прийому 

Начальник Управління I тиждень місяця 

вівторок 

з 10:00 до 13:00 

II тиждень місяця 

вівторок 

виїзний прийом 

III тиждень місяця 

четвер 

з 14:00 до 17:00 

IV тиждень місяця 

середа 

з 14:00 до 17:00 

Заступник начальника 

Управління-начальник відділу 

I тиждень місяця 

понеділок 

з 14:00 до 17:00 

II тиждень місяця 

середа 

виїзний прийом 

III тиждень місяця 

середа 

з 14:00 до 17:00 

IV тиждень місяця 

четвер 

з 10:00 до 13:00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Додаток 8 

 

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                       наказ Головного 

                                                                                       управління Держгеокадастру 

                                                                                       у Харківській області 

                                                                                       від 24.02.2017 № 45 

 

Графік 

особистого прийому громадян начальником та заступником начальника 

Міськрайонного управління у Чугуївському районі та м. Чугуєві Головного 

управління Держгеокадастру у Харківській області 

 

Посада Тижні, дні та години прийому 

Начальник Управління I тиждень місяця 

вівторок 

з 10:00 до 13:00 

II тиждень місяця 

вівторок 

виїзний прийом 

III тиждень місяця 

четвер 

з 14:00 до 17:00 

IV тиждень місяця 

середа 

з 14:00 до 17:00 

Заступник начальника 

Управління-начальник відділу 

I тиждень місяця 

понеділок 

з 14:00 до 17:00 

II тиждень місяця 

середа 

виїзний прийом 

III тиждень місяця 

середа 

з 14:00 до 17:00 

IV тиждень місяця 

четвер 

з 10:00 до 13:00 

 

 

 

 


