
чуту!вськА РАйоннА дшРжАвнА Адм1н1стРАц|]я

хАРк!вськот оБлАст1

Ро3поРяджвння
9уц!в ш а

|олова районно! дерэкавно!
адм|ц|страц|!

в.в. лоБойчшнко

/} аус.гу /р/7ау

|!ро |атверд?кення граф!к!в

прииому .р'й,л"* в !{уц|вськ!й

район н|й дер)кавн1й ади.н|с грац|!

в!дпов|дно до статг! 22 3акону 9кра!ни <|1р:. зверлення фомадян)'

*ру-;;'";;; "]ц, 6,25, з6'{"йу $щ^ъ" *пр' у]:1т:^.1:::1"'':
адм!н]страц!!>, з мето1о заоез11ечення реал|зац|{ та гаран-тувая}{'1 :3щу]:::
1(онстицц1ето }кра]ни т!рав щомадя" ,, '""р,",' 

д' органБ Аержавно: влали'

на виконання 9казу 11резиден1!;;;;Ф" "{д 
т *'"1],?^998 роц )\гэ 109/2008

;;;_;;;;;'"р.'й ,!"'д' щодо забезпечен:' р"*1'-111. та гаранцвання

конститут]|йного права на звернен}'1 до орган|в .ч]_']{.']-,''^' та орган1в

м1сцевого самоврядування)), "й""*"'," 
ефективност| роботи з1 зверненнями

щомадян: вом чугутвськот
1а: верлити раф|к прийотц ромадян кеР!вниц'т

р'й',"Бт л"р*,",о{ алй|н!страш|| {лода' ться)'

2 ' 1атверАити граф!к прийому ромадян начашьниками струкцрних

,;,р''д],[, чуЁй'"".'т р'и,*'"':; д'рйв'от адм]н|сщад!] (додаетъся)'

3. Бизнати такими, цо "р''",' 
чинн|сть розпфядження голови

р'и','''т 
"д'"-р*,/',,о1 

адм|н|срац|{ в!д 18'03'2013.-}'{о 
'] ^:Р" 

затвердження

раф!к!в прийому щомадян "'йу' :т"*-;и районн!й':|1::':1й адм1н|сщаш!|>'

*;п 1з-08.2013 
^г9 

248 о1ро '""й*',, 
зм|н до розпорядження голови районно!

^й*""#*';";.', 
р'ш;т в!л !8 березня 20!3 роц ''^{о 6'": 

..._^
4. 1{онщоль '' 

,'.'.,,й* розпоряд]кен}б1 пок]1асти яа кер1вника

''''р''у рй']*'т державно! адм!н|отрац1! 1(овтут 1'1Ф'



зАтввРдквно

Розпоряд)кення голови
район нот державно] адм;н|с Фац|т

,!/Р/и? /о/'14/ц }{р 2
-

|раф|к
прийому громадян кер|вництвом

9уц!всько! районно! дер:кавно| адм|н!страц!1

|[рим|тка: нас 1 м|сце проведення ви!|зних прийом|в визначаеться за
окремим граф!ком, що затверджуеться щокварта.]ц та доводиться до в1дома
кер|вництва рйонно! дертсавно! адм|н|страц|!.

}(ер1вник апарату районно!
дерэлсавно! адм!н1страц!! у1

Ан|
9аои

прийому
|{р1звище, |м'я та по

батьков|
|{ооада

|!онед1лок

1

э
2,4

10.00 - 12.00
14.00 - 17.00

ви]зний
ттрийом

вАРжвтнов 1о.к.

|1ертпий заступник
гопови райоттно!
дер>кавно!
адм|н1страц1]

Б|второк

2
4

1,3

10.00 - 12.00
14.00 - 17.00

ви]зний
прийом

коРоствльов в.в.
3астт.шник гопови

районно! дер>кавно!
адм|н|сщац|]

11етвер

1'з
,^

1з.00 - 15.00
витзний
прийом

лоБойчвнко в.в.
[олова районно|
дер:кавно!
адм]н1страц|!

п'ятниця

2
4

1,3

10.00 - 12.00
14.00 - 17.00

ви]зний
тлрийом

ковА.]ъчукв.г.
3асцпник голови

районно! дерт<авно!
адм|н|страц1]

1

з
)1

10.00 - 12.00
14.00 - 17.00

витзний
прийом

ковтун 1.то.
1{ер1вник апарату
районно! державно|
адм1н|срац1!

герман 40-908

!.к). ковт}.н



зАтввРдквно

Розпорядт<ення голови

граф!к
прийому громадян начальниками струкцрних п!дрозд!л!в

ч гу|всько! йонно! д но! адм|н!

А"1
часи

прииоп{у
|{р!звище' |м'я та

по батьков1
[1осада

|{онед|лок

(от<ний

понед1лок
м|сяця

8.00 -
17.00

кулв1]]овА т.в.

Ёанальник в|дд|лу
культури 1 туризму
районно| державно|
адм|н1стоац|!

(о>кний
понед1лок

м1сяця

8.00 -
15.00

РАло в.1.

Ёанальник управл|ння
ащопромислового
розвитку районно!
дер>кавно] адм|н1страц1!

8|второк
1(ожний
в1второк
м|ояця

8.00 -
17.00

лисянський о.с.

Ёанальник управл|ння
прац1 та соц1ального
захиоту наоелення

районнот дер}(авнот
адм1н1отрац|!

]{о>кний
в|второк
м|сяця

7.00-
12.00

Б}?вй{ко т.м.
}{ана:тьник ф!нансового
утщавл]ння районнот
дер:кавно| адм|н|страц|!

1(ожний
в1второк
м|сяця

7.00 -
17.00

логАчов в.г.

Ёанальник в|дд|лу веденн'{

державного реестру
виборт]|в апарац
районно! дерхавно|
адм1н1страд|]

(ожний
в|второк
м1сяця

8.00 -
17.00

стАРусьов п.л.

3ав|дуваи оектору
м1 стобудування 1

арх|тект1ри районно!
державно! адм|н1срац!!,
головний арх1тектор
району

1{охсний
в|второк
м|сяця

8.00 -
17.00

гвРвз н'м.
Ёачатьник в|дд|лу охорони
зд6ров'я райоттно|
дерт<авно! адм1н|страц|!

(о:кний
в|второк
м|сяця

7.00 -
12.00

сАв1новАо.о.
Ёаиальник арх|вного
в1дд|лу райоттно| державно|
адм|н|страц|]

1{ожний
в1второк
м|сяця

8.00 -
17.00

о1{и|цвнкою.в.
Ёаиальник в!дд1ту
|нфрасщукт1ри райоттно|
державно! адм|н1страц1!



2

1{ожний
в|второк
м!сяця

8.00 -
17.00

локАйчук д.о.

3ав|дувап сектору
забезпевення достущг до
губл|нно| |нформац1|

районно! дерхсавно|
адм1н1отрац|!

9етвер

(ожний
четвер
м1сяця

8.00 -
17.00

ссРокуРовА г.о.

Ёанальник слу:кби у
справах д1тей
районнот державнот
адм|н1страц1]

1{ожяий
четвер
м1сяця

7.00 -
17.00

РяБ1н1!{А 1.м.

Ёанальник в|дд1лу у
справах молод| та спорц
районнот державнот
адм1н1страц|?

1{ожний
четвер
м1сяця

8.00 -
17.00

,{'жови!1-
звсРсвА с.о.

Ёанальник в|дд1лу осв|ти
районнот державнот
адм|н|страц|]

1{ожний
четвер
м1сяця

8.00 -
17.00

кулвтповА т.в.

Ёаяальник в|дд{лу
культ1ри ! т1ризпту

районно| дерэкавно|
адм|н|страц1|

1{ожний
четвер
м1сяця

14.00 -
17.00

гоРоввнко м.в.

Ёанальник управл|ння
економ1нного розвитку |

торг1вл| районно|
державно] адм|н1отрад|!

[]'ятниця

(о>кна

п'ятниця
м1сяця

8.00 -
16.00

л| |сянс'ьки(4 о.с.

Ёанальник управл|ння
прац| та соц1ального
захиоту наоелення

районно! дер>кавно!
адм|н|страц|]

(ожна
п'ятниця
м1сяця

7.00 -
12.00

стАРусьов п.л.

3ав1дран сектору
м!стобудування |

арх1текцри районно|
дертсавно! адм1н|страц||,
головний арх|тектор
району

(ожна
п'ятниця
м1сяця

8.00 -
16.00

володько ].в.

Ёанатьник в|дд|лу
)китлово_кощ/напьного
госпрдаротва та
бул1внит]тва районно|
дер;кавно| адм|н|страц!|

(о:кна
п'ятниця
м!сяця

10.00 -
16.00

сАвтновА о.о'
Ёанальник арх1вного
в|дд|лу районно! дер;кавно|
адм1н|страц1]

|{ер1вник апарату районно!
дер:кавно! адм!н!страц|!

герман 40-908

|.по. ковт}.н


