УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
12.02.2013 року

№ 27

Про графік особистого
прийому громадян на 2013 рік

Відповідно до ст.22 Закону України „Про звернення громадян”, на
виконання вимог Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008
„Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування” та в зв’язку з кадровими змінами:
1. Затвердити графік особистого прийому громадян головою районної
державної адміністрації, заступниками голови, керівником апарату та
керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації на 2013 рік
(додається).
2. Установити, що при потребі прийом громадян з особистих питань у
вихідні та святкові дні здійснюється керівництвом райдержадміністрації за
окремим графіком чергування.
3. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови
райдержадміністрації від 24.05.2011 року № 139 „Про графік особистого
прийому громадян на 2011 рік”.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника
апарату райдержадміністрації Павлюка Сергія Олександровича.

Голова
адміністрації

А.В.Дяченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
12.02.2013 № 27

ГРАФІК
особистого прийому громадян
в районній державній адміністрації на 2013 рік
Голова районної державної адміністрації:
ДЯЧЕНКО
Андрій Васильович

- перша і третя п’ятниця місяця,
друга субота місяця з 810 до 1300 години –
в райдержадміністрації;
- друга середа щомісяця – виїзні прийоми
громадян.

Заступники голови та керівник апарату райдержадміністрації:
МЕЛЬНИК
Григорій Васильович

- друга і четверта п’ятниця місяця,
третя субота місяця з 1000 до 1300 год. –
в райдержадміністрації;
- перша середа щомісяця – виїзні прийоми
громадян.

КОВАЛЬЧУК
Олександр Станіславович

- середа, четверта субота місяця,
з 1000 до 1300год.– в райдержадміністрації;
- третя середа щомісяця - виїзні
прийоми громадян.

Керівник апарату райдержадміністрації:
ПАВЛЮК
Сергій Олександрович

- щочетверга, з 1000 до 1300год. в райдержадміністрації;
- четверта середа щомісяця – виїзні
прийоми громадян.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації:
Начальник управління
агропромислового розвитку

- щопонеділка з 1000 до 1800 години,
третя субота з 1000 до 1300 год. –
в райдержадміністрації.

Начальник управління
фінансів

- щопонеділка з 1000 до 1800 години в райдержадміністрації.

Начальник управління праці
- щопонеділка з 1000 до 1800 год., перша
та соціального захисту населення субота місяця з 1000 до 1300 год. за адресою:
м. Олевськ, вул. Привокзальна, 5.
Начальник управління
економічно розвитку,
інфраструктури і торгівлі

- щопонеділка з 1000 до 1800 години в райдержадміністрації

Начальник відділу містобудування,- щовівторка з 900 до 1800 год., четверта
архітектури та житловосубота місяця з 1000 до 1300 год.комунального господарства
в райдержадміністрації
Начальник відділу у справах
сім’ї, молоді та спорту

- щовівторка з 900 до 1800 години в райдержадміністрації.

Начальник служби у справах
дітей

- щовівторка з 900 до 1800 години в райдержадміністрації.

Начальник відділу культури

- щочетверга з 900 до 1800 години за
адресою: м. Олевськ, вул. СвятоМиколаївська, 34 районний будинок
культури.

Начальник відділу освіти

- щочетверга з 900 до 1800 години за
адресою: м. Олевськ, бульвар Воїнів
Афганців, 1.

Начальник архівного відділу

- щопонеділка і щоп'ятниці
з 900 до 1800 години за
адресою: м. Олевськ, вул. Привокзальна, 5.

Начальник відділу охорони
здоров’я

- щовівторка і щоп’ятниці
з 900 до 1800 години в райдержадміністрації.

