
|шту|вськА РАионнА дшР)кАвнА Адм1н!стРАц1я
хАРк|всько[ оБ.}1Аст[

РозпоРяд}!(вння
чут!ъ хо 2'

!|ро затверд?ке|!ня граф1к1в
прийому громадян в [!уц|вськ!й

райопн!й дерясавн!й адм!н!страц!|

8!дпов1дно до статг! 22 3акону }ща!ни <||ро звернення щомадян>,
кеР},к)чись статтями 6,25,39 3акону !кра!ни <|{ро м!сцев! державн!
алм!н!сщаш1}>. з метою забезпечення реал1заш!| та гаранцъання защ|плених
(онстицш|сго }кра1ни прав щомадян на 3вернення до орган|в лер>кавно| влали,
на виконан|{'{ 9казу |1резидента 9кра!ни в1д 7 л*отого 2008 роч ш9 109/2008
<<|[ро перпловергов! заходи щодо забезпенення реа.лт!зац1| та гаранцвання
констицш!йного права на звернен!1'| ло орган|в дер>кавно| влали та орган!в
м1сцевого самоврядран!]]0), п1двищення ефекгивносй роботи з| зверненнями

щомадян. у зв'язку з кадровими зм!нами:
1.3атвердити щаф1к прийому томадян кер|вництвом 9уц!всько!

районно! дерх<авно! адм|н1сщац1| (додасться).
2. 3атвердити щаф!к прийому томадян нач€шьника|]\.1и срукг}?н1'(

п1дрозд|л1в 9уц!всько! районно{ державно! адм1н|сщац|| (додаеться).
3.8изнати такими' що втратили чинв|сть розпорядження голови

районно! дер:кавно! адм1н|сщац1!: в|д 22.01.2014 !т[э 20 <|!ро затвердхен|{я

щаф1к|в прийому щомадян в чуц!ъськ|й районн|й Аер>кавн1й адм|н!ощацБ,
вй 19.09.2014 },{я 473 <|!ро внесенн'| зм1н ло розлорялження голови районно|
державно| адм|н| сцац|\ в1д 22 с|вня 2014 року !хгэ 20>.

4. 1{онтроль за виконанням ро3порядженн'{ пок.]!асти на кер1вника
апарату районно| державно] адм1н|сщац|| !(овтут 1.}Ф.

|олова районно[дер'(авно!
адм!н!сграц|! €.о.коРолк)к



зАтввРджвно

Розпорялхсення голови
районно| дер>кавно! адм! н!сраш||

|раф|к
прийому громадян кер1вництвом

9угу!всько1 районно1 дерх<авно! адм!н!страц!!

|{рим|тка: час | м!сце проведен|{'{ ви|зних прийом|в визначаеться за
ощемим щаф!ком, що затверджуетьоя щокварталу, та доводиться до в1дома
кер|вництва районно! дерл<авно! адм|н|ощац1|'

1.|о. ковтун
|(ер|вник апарату райопно!
дер:кавно! адм|н!страц!| !1//(

А"|
9аси

поийому
|{р!звище, 1м'я та по

батьков1
|{осада

8|второк

2
4

1,3

10.00 - 12.00
14.00 - 17.00

ви]зний
прийом

воло|ковАв.м.
3аступник голови

районно! державно!
адм|н!страц!|

€ереда

1

5
2,4

10.00 - 12.00
14.00 - 17.00

витзний
поийом

вАРжвновю.к.

|!ер:пий заоцпник
голови районно!
державнот
адм|н|страц1|

9етвер

1'з
2,4

1з.00 - 15.00
ви1знии
тлрийом

коРо.1|ток е.о.
[олова районно!
дерт<авно!
адм|н!страц|]

|1'ятниця

]
з

2,4

10.00 - 12.00
14.00 - ! 7.00

ви]зний
прийом

ковт}|н 1.!о.

(ер|вник апарац
районно! дерх<авно1
адм1н1страц11

герман 40 908



3АтввРдквно
Розпорялження голови
районно| дерхсавно| адм1н!срац1!
/'/7ш222 2)/[ /./2//" х9---т-_1--= .7-

2оа

граф!к
прийому громадян начальникамп структурних пйрозд!л!в

чугу1ъськот районно! дерясавно! адм1н1страц|1

Ан1
9аси

прийомт
|{р|звище, |м'я та

по батьков|
|{ооада

|1онед|лок

(ох<ний

понед1лок
м1сяця

8.00 -
17.00

кулв1]1овА т.в.

}{анальник в!дд1лу
кульцри | туризму
районно1 державно!
адм1н1страц!|

1{ожний
понед!лок

м1сяця

8.00 -
15.00

Ёанатьник управл!ння
агропромислового
розвитку районно|
державно| адм1н1страц1|

8|второк
1(о:кний
в[второк
м!сяця

8.00 -
17.00

!ш1ся11ськийо.с.

}1апальник управл!ттня
прат]! та сот{[ального
захисц населен}{'1

районно! дерх<авно|
адм|н1страц|]

1{ожний
в|второк
м|сяця

7.00 -
12.00

БуРвй1ко т.м.
Ёанальник ф|нансового
1ттравл!ння районно!
дерхсавно| адм|н1страц[!

1{ох<ний
в|второк
м|сяця

7.00 -
\7.оо

Ёанальник в1дд!:у ведення
,{ержавного ресотру
виборп|в апарату рйоннот
дерт<авно| адм|н!страц[|

1{ох<ний
в|второк
м!сяця

8.00 -
17.00

стАРусьов п.л.

3ав|дран сектору
м1стобулрання [

арх|тектури районнот
дер:кавно| адм1н1страц|!,
головний арх!текгор
району

1{о:кний
в|второк
м1сяця

8.00 -
17.00

гвРвз н.м.
Ёавальник в|дд|.ту охорони
здоров'я районно!
леохсавно| алм1н|стоап1!

!{охсний
в|второк
м[сяця

8.00 -
12.00

сАвтновА о.о.
Ёаиальник арх|вного
в|дд1лу районно! дерхавно'[
адм1н|страц|]

|{оя<ний
в|второк
м|сяця

8.00 -
17.00

они]1щнко1о.в.
}{анальник в!дд|лу
|нфраотрукцри районно!
дерх<авно! адм|н|страц!!



2

(о:кний
в1второк
м[сяця

8.00 -
17.00

локАйчукд.о.

3ав|дуван секгору
забезпенення доступу до
губл|нно! 1нформац1!

районно| дер>кавно!
адм|н1страц[|

!{етвер

(от<ний

четвер
м|сяця

8.00 -
17.00

сеРокуРовА г.о.
Ёана.тльник с.тцт<би у
справах д1тей рйонно!
дер)кавнот адйн!стра1(|т

1(от<ний
четвер
м!сяця

8.00 -
17.00

РяБ]н1нА1.м.

3ав|д1ъан сектору у
справах молод1 та опорц
районно{ дерт<авно!
адм1н]страц|]

1{ожний
четвер
м!сятц

8.00 -
17.00

.,шп(овРг{-
звсРсвА е.о.

Ёаяальник в|дд[лу осв|ти
районно| державно!
адм!н!страц||

1{ожний
четвер
м|сяця

8.00 -
17.00

кулвшовАт.в.

Ёанальник в|дд|щг
культури ! цризму
районно! дерхавно!
адм1н|страц|]

1(ожний
четвер
м1сяця

14.00 -
17.00

Альо111инА с.с.

Ёанатьник в|дд|лу
економ1нного розвтттку |

торг|вл[ рйонно|
державно! адм!н1страц1|

п'ятниця

1(ожна
п'ятниця
м1сяця

8.00 -
16.00

!ш1ся1ськ14йо.с.

}1апальник управл!ння
прац1 та соц|ального
захисц/ наоелен1]'{

районно| державно!
адм1н1страц|!

(о>кна

п'ятниця
м|сяця

8.00 -
12.00

стАРусьов п.л'

3ав1дран сектору
м|отобулран:тя [

арх!текцри районно|
дер:кавно| адм1н1сщац1!,
головний арх1текгор
оайону

1{ожна
п'ятниця
м|ояця

8.00 -
16.00

воло,цько |.в.

Ёана:тьник в!дд|ту
}(итлово-комунального
господаротва та
буА1внит{тва районно!
леоясавно] алм]н1отоап!!

1(ох<на

п'ятниця
м|сяця

10.00 -
16.00

сАвтновА о.о.
!а.|а::ьник арх1вного
в|ддйу районно! дертсавно|
адм[н!страц1|

|{ер!внпк апарату районпо!
дер:кавно| адм!н!страц!!

герман 40 908
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