УКРАЇНА

КОСТЯНТИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від ^ 4 .

МЗ/Я

№

м. Костянтинівка

Про затвердження графіків особистого прийому осіб, які потребують
безоплатної первинної правової допомоги та особистого, виїзного прийомів
громадян, проведення телефонного зв’язку з населенням “Пряма лінія”
керівних працівників райдержадміністрації на II півріччя 2018 року
*

Керуючись статтею 40 Конституції України, статтею 25 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації», статтею 22 Закону України «Про
звернення громадян», статтями 3,11 Закону України «Про безоплатну правову
допомогу», Указом 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»,
відповідно
до
розпоряджень
голови
райдержадміністрації від 19 січня 2018 року № 21 «Про затвердження Порядку
розгляду письмових звернень в Костянтинівській райдержадміністрації»,
зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій
області 23 лютого 2018 року за № 40/2482 та від 19 січня 2018 року № 22 «Про
затвердження Порядку організації проведення особистих прийомів осіб, які
потребують безоплатної первинної правової допомоги, особистих, виїзних
прийомів громадян та телефонного зв'язку з населенням «Пряма лінія», що
належать до компетенції Костянтинівської райдержадміністрації» (далі ^ Порядок), зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у
Донецькій області 23 лютого 2018 року за № 41/2483, з о б о в я з у ю .
1.

Затвердити:

1)
Графік особистого прийому громадян керівними працівниками
райдержадміністрації та особистого прийому осіб, які потребують безоплатної
первинної правової допомоги на II півріччя 2018 року (додається).
2)
Графік проведення виїзного прийому за місцем проживання
населення керівництвом райдержадміністрації на II півріччя 2018 року
(додається).

2

3)
Графік проведення телефонного зв ’язку з населенням району
«Пряма лінія» керівництвом райдержадміністрації на II півріччя 2018 року
(додається).
2.
Встановити, що у разі відсутності з поважних причин (хвороба,
відрядження, відпустка тощо):
1)
Голови райдержадміністрації - прийом здійснює перший заступник
голови райдержадміністрації.
2)
Першого заступника голови райдержадміністрації
здійснює заступник голови райдержадміністрації.
3)
Заступника голови райдержадміністрації
керівник апарату райдержадміністрації.

-

прийом

-

прийом

здійснює

3. Ю ридичному сектору апарату райдержадміністрації (Настобурко)
забезпечити прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової
допомоги, з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації у
відповідності до Порядку та затвердженого графіку.
4. Відділу з питань діловодства, контролю та роботи зі зверненнями
громадян апарату райдержадміністрації (Альохіна) здійснювати систематичний
контроль, аналіз додержання графіків, узагальнити і інформувати про їх
дотримання до 15 січня 2019 року.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату
райдержадміністрації Таранік Л.І.

Голова райдержадміністрації

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
ЛІ
№ ЗЛО
ГРАФІК
особистого прийому громадян керівними працівниками райдержадміністрації
на II півріччя 2018 року
№
з/р

1.

2.

3.

4.

Прізвище, ім'я, по
батькові

Займана посада

Дні прийому

1, 3 та 5
понеділок
Виниченко
голова райдержадміністрації
кожного
Наталія Михайлівна
місяця
2 та 4
понеділок
перший заступник голови
Ісаков
кожного
райдержадміністрації
Олег Іванович
*
місяця
1 та 3
четвер
заступник голови
Лоцман
кожного
райдержадміністрації
Вікторія Іванівна
місяця
остання
п’ятниця
керівник апарату
Таранік
кожного
райдержадміністрації
Людмила Іванівна
місяця
Особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної
правової допомоги
Настобурко
Світлана Іванівна

завідувач юридичного сектору
апарату райдержадміністрації

Часи прийому: з 8-00 до 12-00 та з 13-00 до 16-00

Начальник відділу з питань
діловодства, контролю та роботи
зі зверненнями громадян
апарату райдержадміністрації

2,3,4
четвер
місяця

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації

ГРАФІК
проведення телефонного зв’язку з населенням району
“Пряма лінія” керівництвом райдержадміністрації на II півріччя 2018 року

№
Дата
з/
проведення
п
1
2
1 30.07.2018
27.08.2018
24.09.2018
29.10.2018
26.11.2018
17.12.2018

П.І.Б.
Служби, які запрошуються до участі в
керівника
Час
проведенні
(повністю), проведення
«Прямої лінії»
посада
3
5
6
9
т
.
п
00
Виниченко
Костянтинівський ВП Бахмутського
Наталія
відділу ГУ НП в Донецькій області,
Михайлівна міськрайонне
- управління
Держгеокадастру у Костянтинівському
голова
райдерж
районі та місті Торецьку,
адміністрації
юридичний
сектор
апарату
райдержадміністрації,
фінансове
управління райдержадміністрації,
відділ економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації

16.07.2018
13.08.2018
15.10.2018
19.11.2018
03.12.2018

Ісаков
Олег
Іванович перший
заступник
голови
райдерж
адміністрації

9 00_ 11 00

3 09.07.2018
10.09.2018
08.10.2018
05.11.2018

Лоцман
Вікторія
Іванівна заступник
голови
райдерж
адміністрації

9 оо_ п ои управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації, відділ
освіти райдержадміністрації, служба у
справах дітей райдержадміністрації,
відділ культури, молоді, спорту і
туризму райдержадміністрації

2

управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації,
юридичний
сектор
апарату
райдержадміністрації,
фінансове
управління райдержадміністрації,
відділ економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації

2

1
2
4 06.08.2018
01.10.2018

3
Таранік
Людмила
Іванівна керівник
апарату
райдерж
адміністрації

________________ Продовження таблиці
6
9 00_ ї ї 00 юридичний
сектор
апарату
райдержадміністрації

Начальник відділу з питань
діловодства, контролю та роботи
зі зверненнями громадян
апарату райдержадміністрації

5

~^

у

Г.М.Альохіна

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
^аІО

С&Є. Г д об+ С Л .

ГРАФІК
проведення виїзного прийому за місцем проживання населення
і р а д и ±1 <і 1 1 1 1 1 х > р і 4 Н Я
року
Прізвище, ім 'я, по
Місце прийому
Місяць року
батькові, посада
(сільська рада)
і

А

3

липень
серпень
Виниченко
Наталія
М ихайлівна
толова
райдержадміністрації

вересень
жовтень
листопад
грудень
липень
серпень

Ісаков Олег
Іванович
перший заступник
голови
райдержадміністрації

в

вересень
жовтень
листопад
грудень
липень

Лоцман Вікторія
Іванівна
заступник голови
райдержадміністрації

РРТТГГР11К

Новодмитрівська
Предтечинська
М иколайпільська
Софіївська
М арківська
М иколаївська
Іванопільська
Іллінівська
Білокузьминівська
Віролюбівська
Кіндратівська
Торська
Кіндратівська
М арківська
Іллінівська
Іванопільська
Білокузьминівська
Віролюбівська
М иколайпільська
Кіндратівська
М арківська
Новодмитрівська
Софіївська
Предтечинська
Білокузьминівська
Віролюбівська
М иколаївська
Торська
Кіндратівська
Новодмитрівська
Софіївська
Предтечинська

2

2

1

листопад
грудень
Начальник відділу з питань
діловодства, контролю та роботи
зі зверненнями громадян
апарату райдержадміністрації

3
М иколаївська
Іллінівська
Іванопільська
М иколайпільська

Г.М.Альохіна

