МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 29.12.2018
'____________

Миколаїв

585"Р
№_______

Про затвердження графіків особистих та
особистих виїзних прийомів громадян
головою облдержадміністрації, першим
заступником,
заступниками
голови
Миколаївської облдержадміністрації на
2019 рік
Відповідно до
статті 40 Конституції України, статей 2, 25 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації», статті 22 Закону України «Про
звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року
№109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади
та органів місцевого самоврядування», з метою створення необхідних умов
для реалізації конституційного права громадян на звернення:
1. Затвердити
графік
особистого
прийому громадян головою
облдержадміністрації,
першим
заступником,
заступниками
голови
Миколаївської облдержадміністрації на 2019 рік, графік особистих виїзних
прийомів громадян головою Миколаївської облдержадміністрації на 2019 рік
та графік особистих виїзних прййомів громадян першим заступником,
заступниками голови Миколаївської облдержадміністрації на 2019 рік
(додаються).
2. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації забезпечити опублікування графіків особистого
прийому громадян та особистих виїзних прийомів громадян головою, першим
заступником, заступниками голови Миколаївської облдержадміністрації на
2019 рік у засобах масової інформації.
3.
Доручити головам райдержадміністрацій, керівникам структурних
підрозділів облдержадміністрації та запропонувати міським (міст обласного
значення) головам, головам об’єднаних територіальних громад, керівникам
територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади в Миколаївській області затвердити графіки особистих та особистих
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виїзних прийомів громадян на 2019 рік, довести їх до відома населення через
засоби масової інформації та забезпечити регулярне проведення прийомів
громадян протягом року. Копії затверджених графіків надати відділу роботи
із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації до 15 січня 2019 року.
4. Визнати
таким, що втратило чинність, розпорядження голови
облдержадміністрації від 15 травня 2018 року №177-р «Про затвердження
графіків особистих та особистих виїзних прийомів громадян головою
облдержадміністрації,
першим заступником,
заступниками
голови,
Миколаївської облдержадміністрації на 2018 рік».
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови облдержадміністрації Боня В.В.

Голова облдержадміністрації

О. САВЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Миколаївської обласної
державної адміністрації
від 29.12.2018 № 585-р

ГРАФІК
особистого прийому громадян головою облдержадміністрації, першим
заступником, заступниками голови Миколаївської облдержадміністрації
на 2019 рік
Посада, прізвище,
ім’я та по батькові

Дні та
години
прийому

Телефони
для
довідок

Місце
проведення

Виїзні
прийоми
(примітка)

Голова облдержадміністрації
Савченко Олексій Юрійович

1-й та 3-й
четвер*
з 8.00 до 12.00
або**
з 13.00 до 17.00

Перший заступник голови
облдержадміністрації з питань
агропромислового розвитку та
земельних відносин
Бонь В’ячеслав Валентинович

2-а та 4-а
середа*
з 8.00 до 12.00
або**
з 13.00 до 17.00

37-01-42
37-04-78
37-20-26

м. Миколаїв,
вул. Адміральська, За окремим
буд.22,
графіком***
І поверх,
каб.111

Заступник голови
облдержадміністрації з питань
фінансів, економічного розвитку
та децентралізації
Кушнір Олександр Валентинович

1-а та 3-я
середа*
з 8.00 до 12.00
або**
з 13.00 до 17.00

37-45-70
37-14-84
37-04-90

м. Миколаїв,
вул. Адміральська, За окремим
буд.22,
графіком***
І поверх,
каб.111

Заступник голови
облдержадміністрації з питань
розвитку інфраструктури,
будівництва, екології, житловокомунального господарства та
цивільного захисту
Гайдаржи Валентин Васильович

2-а та 4-а
п’ятниця*
з 8.00 до 12.00
або**
з 13.00 до 16.45

Заступник голови
облдержадміністрації з
соціальних, гуманітарних питань,
молоді, туризму, надання
адміністративних послуг та
розвитку громадянського
суспільства
Шевченко Євген Валерійович

1-й та 3-й
вівторок*
з 8.00 до 12.00
або**
з 13.00 до 17.00

37-03-30
37-02-67

37-05-12
37-24-46
37-31-47

37-03-94
37-02-57
37-05-76

м. Миколаїв,
вул. Адміральська, За окремим
буд.22,
графіком***
І поверх, каб. 111

м. Миколаїв,
вул. Адміральська,
буд.22,
За окремим
І поверх,
графіком***
каб.111

м. Миколаїв,
вул. Адміральська,
буд.22,
За окремим
І поверх,
графіком***
каб. 111
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* За необхідності та у зв’язку з робочим процесом (проведенням нарад,
відрядженням, відпусткою, тимчасовою непрацездатністю тощо), прийом може
бути перенесено на інший день тижня.
* Час визначається додатково згідно з планами основних заходів, що проводяться
облдержадміністрацією щомісяця і затверджуються головою Миколаївської
обласної державної адміністрації.
**Дата визначається додатково згідно з планами основних заходів, що
проводяться облдержадміністрацією щомісяця і затверджуються головою
Миколаївської обласної державної адміністрації.

Начальник відділу роботи
із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Миколаївської обласної
державної адміністрації
від 29.12.2018 № 585-р

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

м. Миколаїв
м. Вознесенськ
м. Очаків
м. Первомайськ
м. Южноукраїнськ
Арбузинський район
Баштанський район
Березанський район
Березнегуватський район
Братський район
Веселинівський район
Вітовський район
Вознесенський район
Врадіївський район
^Доманівський район
Єланецький район
Казанківський район
Кривоозерський район

л

Грудень*

Листопад*

Жовтень*

Вересень*

Серпень*

Липень*

Червень*

Травень*

Квітень*

Березень*

Райони і міста області

Лютий*

№ з/п

Січень*

Графік
особистих виїзних прийомів громадян головою Миколаївської облдержадміністрації на 2019 рік
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19.
20.
21.
22.
23.
24.

Миколаївський район
Новобузький район
Новоодеський район
Очаківський район
Первомайський район
Снігурівський район
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* Дата визначається додатково згідно з планами основних заходів, що проводяться облдержадміністрацією
щомісяця і затверджуються головою Миколаївської обласної державної адміністрації.
Начальник відділу роботи
із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Миколаївської обласної
державної адміністрації
від 29.12.2018 № 585-р

ГРАФІК
особистих виїзних прийомів громадян першим заступником, заступниками голови
Миколаївської облдержадміністрації на 2019 рік
№
з/п

Райони і міста області

А

І

II

III

IV

V

Місяць*
VI VII VIII IX

X

XI XII

Арбузинський район,
м. Южноукраїнськ
2 . Баштанський район
3 . Березанський район

2
%
3

1
2

1

4. Березнегуватський район

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1.

5.

1

Братський район
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6. Веселинівський район

Вітовський район
Вознесенський район,
8.
м. Вознесенськ
9. Врадіївський район
7о

10. Доманівський район
11. Єланецький район

1

12. Казанківський район

2

1

13. Кривоозерський район

3

2

1

3

2 ‘ Г

4

3

2

4

3

1
2

1

4

3

2

4

3
4

Примітка
1. Перший заступник голови
облдержадміністрації з питань
агропромислового розвитку та
земельних відносин Бонь В.В.
2. Заступник голови
облдержадміністрації з
питань фінансів,
економічного розвитку та
децентралізації Кушнір О.В.
3. Заступник голови
облдержадміністрації з питань
розвитку інфраструктури,
будівництва, екології,
житлово-комунального
господарства та цивільного
захисту Гайдаржи В.В.
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14. Миколаївський район
15. Новобузький район
16. Новоодеський район
Очаківський район,
17.
м. Очаків
Первомайський район,
18.
м. Первомайськ
19. Снігурівський район

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

4

3
4

4. Заступник голови
облдержадміністрації з
соціальних, гуманітарних
питань, молоді, туризму,
надання адміністративних
послуг та розвитку
громадянського суспільства
Шевченко Є.В.
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* Дата визначається додатково згідно з планами основних заходів, що проводяться облдержадміністрацією щомісяця і
затверджуються головою Миколаївської обласної державної адміністрації.

Начальник відділу роботи
із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації

В. ПРОДАН

