
чугу1вськА РАионнА двРжАвнА Адм|н|стРАц1я
хАРк|всько[ оБлАст|

РозпоР яд}кшння

чуц|ъ л} ё'}

11ро затверд2[(ення граф1к!в
прийоппу гро!иадян в 9угу!вськ1й
районн!й деря(авн!й адм!н1страц![

Б|дпов|дно до статг1 22 3акону 9кра!ни <|{ро звернення громадян)'
керу1очись статтями 6,25,з9 3акону 9кра|ни *|[ро м1сцев| деря<авн|
адм|н|страц1|>>, з мето}о забезпечення реал|зац!| та гаранцвання закр|плених
1{онституц|ето }кра!ни прав щомадян на звернення до орган1в дер)кавно1 влади,
на виконання }казу |{резидента !кра!ни в|д 7 лтотого 2008 року м 109/2008
<|{ро пер1шочергов1 заходи щодо забезпечення реал|зац|| та гарантуван:т1я
конституц!йного права на звернення до орган|в дер>кавно] владт4 та орган|в
м|сцевого самоврядування>>, п|двищення ефективност| роботи з1 зверненнями
громадян:

1. 3атвер дити щаф|к прийому щомадян кер|вництвом 9угу!всько|
районно| дер)кавно| адм1н1страц|? (додаеться).

2.3атвердити граф1к прийому щомадян нач€ш1ьниками управл|нь та
в|дд|л1в 9угу|всько| районно| дер>кавно| адм|н|страц1| (додасться).

3. Ризнати такими, що вщатили чинн|сть розпоряд)кення голови

районно| дер)кавно] адм1н|страц|| в1д 26.0|.2012 .]\9 79 .|{ро затвердх{ення
граф|к|в прийому громадян в 9угу|вськ|й районн|й дер>кавн|й адм|н1страц||>,
в|д \7.07.2012 м537 <|{ро внесення зм|н до додатку }ф 1, затвердженого

розпоряд)кенням голови районно| дер)кавно| адм|н1страц|? в|д 26 с1чня
2012 року .]\! 79), в1д 08.08 .20|2 ]'{у 647 .[{ро внесення зм|н до ро3порядх{ення
голови районно| дер}кавно| адм|н|сщац|| в|д 26 с|чня 20|20 року }[э 79>,

в|д 07.1|.2012 .]ю |046 .|{ро внесення зм1н до розпорядження голови районно|
дер)кавно| адм1н|страц|| втд26 с|чня 20|2 ]\гр 79>.

4. 1{онтроль за виконанням розпоряд)кення покласти на кер|вника
аларату районно| дерх{авно? адм|н|страц|| |.}Ф. 1(овтун.

| олова районно[ дерясавно[
адм!н!страц![ в.в. лоБоичшнко



зАтввРджвно

Розпоряд)кення голови
районно| дер)кавно| адм
7!й/,//&:з/ац *"

|н\х!)ац\1

(ер!вник апарату районно|
дер)!(авно[ адм!н!страц![

|раф!к
прийоплу громадян кер1вництвом

0цр

9уц!всько[ районно[ дерл(а вно? ад м!н1стра ц 1|

|{рим|тка: час ! м|сце проведення ви|зних прийом1в визначасться за
окремим граф|ком, 1{Ф затверд)куеться щокварт€|"лу та доводиться до в!дома
кер|вництва районно| дерэкавно] адм|н|страц|!.

Ан|
9аси

прийому
|[р|звище, 1м'я та по

батьков|
|[осада

|{онед|лок

1

-)

2,4

10.00 - 12.00
14.00 - 17.00

ви\зний
прийом

вАРжв1нов ю.к.

|!ертпий заступник
голови районно|
дер>кавно|
адм|н1страц||

Б|второк

1
-|
-)

2,4

10.00 - 12.00
14.00 - 17.00

ви1зний
прийом

пвРвРвА !.м.
3аступник голови
районно| дер>кавно|
адм|н|страц||

2
4

\,з

10.00 - 12.00
14.00 - \7.0о

ви1зний
прийом

коРоствльов в.в.
3аступник голови
районно| дерэкавно|
адм1н|страц!|

{{етвер

|,з
2,4

13.00 - 15.00
вишний
прийом

лоБои!шнко в.в.
[олова районно|
дер>кавно|
адм|н|страц!|

|['ятниця

2"

4
|,з

10.00 - 12.00
14.00 - 17.00

ви{зний
прийом

ковАльчук в.г.
3аступник голови
районно| дер:кавно!
адм|н1страц||

1

-)

2,4

10.00 - 12.00
14.00 - 17.00

ви!зний
прийом

ковтун 1.}о.
1{ер|вник апарату

районно| дерэкавно|
адм|н|страц||

!.по. ковтун



зАтввРджвно

Розпорядя(ення голови

|раф1к
прийому громадян начальниками управл!нь та в1дд1л!в

9уц|всь ко| ра йонно| дерп(а вно| ад м1н 1стра ц !|

районно| дер)кавно| адм1н|страц||'//й;уу,г;#!2:цху 63

Ан1
{аси

прийому
|{р|звище, |м'я та

по батьков|
|{осада

[{онед|лок

(о>кний
шонед|лок

м|сяця

8.00 -
\7.00

ку-}1в1шовА т.в.

Ёачальник в1дд|лу
культури | туризму
районно| дерэкавно|
адм1н|страц1|

1{оя<ний

шонед1лок
м|сяця

8.00 -
15.00

РАло в.|.

Аача;льник управл1ння
агропромисдового

розвитку районно[
дерх{авно[ адм|н1страц||

Б|второк
1{о>кний

в|второк
м!сяця

8.00 -
17.00

лисяъ|ськша о.с.

Ёачальник управл|ння
прат1| та соц|ального
захисту населення

районно| дер>кавно|
адм|н1страц||

|{о>кний
в|второк
м|сяця

7.00 -

12.00
БуРвико т.м.

Ёачальник ф|нансового
управл1ння районно|
дерх{авно| адм|н|страц||

(ожний
в|второк
м1сяця

7.00 -
17.00

1шкодА т.м.

}{ачальник в|дд|лу
ведення .{ер>кавного
ре€струвиборш1в аларату

районно| дерхсавно|
адм|н1страц|]

1(оя<ний

в|второк
м|сяця

8.00 -
17.00

стАРусьов п.л.

3ав|дуван сектору
м!стобудування |

арх1тектури районно|
державно| адм|н|страц1?,
головний арх1тектор
Району

1{о>кний

в|второк
м|сяця

8.00 -
17.00

гвРвз н.м.

Ёачальник в|дд!лу
охорони здоров'я

районно| дерхсавно|
адм|н|страц|]

!{ох<ний
в|второк
м|сяця

7.00 -
12.00

сАв1новА о.о.
Ёачальник арх|вного
в1дд|лу районно|
дер)кавно| адм|н|страц1|

1{о>кний

в|второк
м]сяця

8.00 -
17.00

ониш{внко }о.в.
Ёачальник в|дд|лу
|нфраструктури районно|
державно| адм|н|страц||



2

1(оясний
в|второк
м1сяця

8.00 -
17.00

гРядкА т.Ф.

3ав|дуван сектору
забезпечення доступу до
публ|ино| |нформац||

районно| дер>кавно|
адм|н|страц||

т{етвер

(оэкний
четвер
м|сяця

8.00 -
\7.00

ссРокуРовА г.о.

Ёачальник служби у
справах д|тей
районно| дер>кавно|
адм1н]страц1]

1{ожний
четвер
м|сяця

7.00 -

17.00
РяБ1н!нА !.м.

Ёачальник в|дд|лу у
справах молод| та спорту

районно| дерт<авно|
адм|н|страц||

1{о>кний
четвер
м!сяця

8.00 -
17.00

ляхови11_
звсРсвА с.о.

Ёачальник в|дд|лу осв|ти

районно| державно|
адм|н|страц||

1(о>кний

четвер
м|сяця

8.00 -
17.00

кулв1шовА т.в.

Ёачальник в|дд|лу
культури | туризму
районно? дерх<авно|
адм|н|страц||

(о>кний

четвер
м|сяця

14.00 -

17.00
гоРоввнко м.в.

Ёачальник управл1ння
економ!чного розвитку 1

торг|вл| районно|
дер)!(авно] адм!н!страц||

[{'ятниця

1{ожна
п'ятниця
м1сяця

8.00 -
16.00

лисяъ|ськ|,ш1о.с.

Ёачальник управл|ння
прац1 та соц!ального
захисту населення

районно| дер:кавно?
адм1н|страц1]

1{о>кна

л'ятниця
м1сяця

7.00 -
12.00

стАРусьов п.л.

3ав1дуван сектору
м1стобудування !

арх1тектури районно|
дер)кавно] адм|н|страц!|,
головний арх|тектор
району

1{о>кна

п'ятниця
м|сяця

8.00 -
16.00

володько 1.в.

Ёачальник в1дд|лу
х{итлово - комунально го
господарства та
буд1вництва районно|
дер)кавно| адм1н|страц|]

1{о>кна

п'ятниця
м|сяця

10.00 -

16.00
сАв1новА о.о.

Ёачальник арх1вного
в|дд1лу районно|
державно| адм|н|страц||

(ер!вник апарату районно[
дер)[(авно1 адм!н1страц1|

щ

|.по. ковтун


