
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

%

2018 р. м.Старобільськ № $ t /¥ -

Про затвердження графіка 
особистого прийому громадян 
керівництвом та керівником 
апарату райдержадміністрації 
на 2019 рік

Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтею 22 Закону України «Про звернення громадян», Указом 
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», з 
метою забезпечення реалізації та гарантування закріпленого Конституцією 
України права громадян на звернення до органів державної влади, враховуючи 
розпорядження голови районної державної адміністрації від 19.07.2017 №284 
«Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступником 
голови та керівником апарату районної державної адміністрації»,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити графік особистого прийому громадян керівництвом та 
керівником апарату райдержадміністрації на 2019 рік, що додається.

2. Керівнику апарату районної державної адміністрації Черненку В.А. 
забезпечити:

1) організацію виїзних особистих прийомів, а також залучення керівників 
структурних підрозділів районної держадміністрації, територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади для вирішення порушених проблемних 
питань;

2) здійснення аналізу та узагальнення питань, порушених під час виїзних 
особистих прийомів, та за результатами внесення в установленому порядку 
пропозицій щодо їх вирішення.

3. Контроль за виконання цього розпорядження залишаю за собою.

Голова А. Гаркавий



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільської районної державної 
адміністрації 
Луганської області
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Г Р А  Ф І К
ОСОБИ СТОГО П РИ Й О М У ГРОМ АДЯН  КЕРІВН И Ц ТВО М  ТА 

КЕРІВН И КО М  АПАРА ТУ РА Й ДЕРЖ АДМ ІН ІСТРАЦ ІЇ
НА 2019 РІК

№ з/п Прийом
громадин

ведуть
П о с а д а

Відповідальний за 
проведення особистого 

прийому

Дні і час прийому 
(щомісяця)

Виїзні
прийоми

1. ГАРКАВИЙ
Анатолііі
Іванович

Голова
райдержадміністрації КУДРЯВЦЕВА 

Інна Володимирівна

1-й та 3-й 
понеділок

2-й понеділок

з 10 до 17 год. 

ветерани

1-а та 3-я 
п’ятниця

2.
КАЛ І НІН

Олександр
Семенович

Перший заступник голови 
райдержадміністрації ПРОТАСЕНКО 

Галина Миколаївна

1-а та 3-я 
середа

з 10 до 17 год. 2-й та 4-й 
четвер

3. ГРИГОРЕНКО
Олена

Олексіївна

Заступник голови 
райдержадміністрації з питань 

економіки та фінансів
ЛОБАНОВА 

Тетяна Сергіївна

1-й та 3-й 
вівторок

з 10 до 17 год. 2-й та 4-й 
вівторок

4.

і____ _

ЧЕРНЕНКО
Віталій

Арсентійович

Керівник апарату 
райдержадміністрації

ЛОБАНОВА 
Тетяна Сергіївна

1-й та 3-й 
четвер

з 10 до 17 год

Прийом громадян проводиться за адресою місцезнаходж ення Ст аробільськоїРД А: вул. Ц ентральна, 35, м .Ст аробільськ  
Реєстрація здійснюєт ься за паспортами громадян України або інш ими докуліентами, що посвідчують особу. 

Пільги заявників враховуються при наявност і підт вердж уючих документів. Телефон для довідок: 2-32-65, 2-36-46


