
УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

18.03.2005                                                                                     № 84 
 
 
 
Про проведення особистого 
прийому  громадян у Запорізькій 
облдержадміністрації 

 
 
 
Зареєстровано в Запорізькому 
обласному управлінні юстиції 
29 березня 2005 за № 17/1098 
 

 
                                      
 
  

Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», Законом України «Про звернення громадян», з метою 
створення громадянам більш сприятливих умов для особистого прийому: 
 

1. Затвердити  графік особистого прийому громадян у Запорізькій 
облдержадміністрації на 2005 рік (додається). 
 
 2. Першому заступнику, заступникам голови облдержадміністрації, 
керівнику апарату облдержадміністрації: 

2.1. забезпечити  неухильне дотримання затвердженого графіка 
прийому громадян в облдержадміністрації; 

2.2. здійснювати виїзні особисті прийоми за місцем роботи чи 
проживання громадян, в тому числі в позаробочий час. 

 
3. Керівнику      апарату      облдержадміністрації Левченку  В.І. 

забезпечити за пропозиціями першого заступника та заступників голови 
облдержадміністрації складання графіків виїзних прийомів та  до 30 числа 
останнього місяця кварталу подавати їх на затвердження голові 
облдержадміністрації.  

 
4. Зобов’язати голів  райдержадміністрацій  та   рекомендувати міським 

головам міст обласного значення створити необхідні умови для проведення 
виїзних особистих прийомів керівництвом облдержадміністрації. 
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5. Начальникам      головних     управлінь,      управлінь       та        інших  
структурних підрозділів облдержадміністрації розробити та затвердити 
графіки особистого прийому громадян у своїх підрозділах. Передбачити в 
них проведення прийому  в позаробочий час, за місцем роботи та 
проживання громадян. Забезпечити  неухильне дотримання затверджених 
графіків прийому. 

 
6. Зобов’язати відділи апарату, головні управління, управління та інші 

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації та 
рекомендувати міськвиконкомам міст обласного значення, райадміністраціям 
Запорізької міської ради провести роз’яснювальну роботу серед населення 
області про зміни в графіку проведення прийому громадян в 
облдержадміністрації.  
 
 7. Відділу  роботи  із  зверненнями  громадян  апарату 
облдержадміністрації до 01.06.2005 підготувати проект розпорядження 
голови облдержадміністрації «Про порядок проведення особистого прийому 
та розгляду письмових звернень громадян у Запорізькій 
облдержадміністрації». 
 

8. Вважати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 
облдержадміністрації: від 18.10.2002 № 434 «Про порядок проведення 
особистого прийому та розгляду письмових звернень громадян у Запорізькій 
облдержадміністрації», зареєстроване в Запорізькому обласному управлінні 
юстиції 05.11.2002 за № 97/814; від 20.02.2004 № 60 «Про внесення змін до 
розпорядження голови облдержадміністрації від 18.10.2002 № 434», 
зареєстроване   в   Запорізькому   обласному управлінні юстиції 04.03.2004 за  
№ 16/990.   
 

9. Контроль   за   виконанням   розпорядження   покласти   на  
керівника апарату облдержадміністрації Левченка В.І. 

 
10. Розпорядження набуває чинності з моменту офіційного 

оприлюднення. 
 
Голова обласної 
державної адміністрації 

                             
                                  Ю.А. Артеменко 
 
 

  
 
                                   

 
 

 
 
 
 



Затверджено 
 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
18.03.2005                  № 84 
                     

Графік  
особистого прийому громадян у Запорізькій облдержадміністрації 

на 2005 рік 
 

№ 
п/п 

Прізвище та ініціали посадової особи, 
що проводить особистий прийом 

громадян   

Дні та години прийому 

 
1 

 
Артеменко Ю.А. 
голова обласної державної 
адміністрації  
   

 
Перша, третя середа місяця: 
з 14.00 до 18.00; 
друга, четверта середа місяця: 
з 9.00 до 13.00 
 

2 Головко А.І. 
перший заступник голови 
обласної державної 
адміністрації 

Перша, третя середа місяця: 
з 9.00 до 13.00; 
друга, четверта середа місяця: 
з 14.00 до 18.00 

 
3 

 
Буцанов В.П. 
заступник голови обласної 
державної адміністрації 
 

 
Перший, третій вівторок місяця: 
з 9.00 до 13.00; 
другий, четвертий вівторок місяця: 
з 14.00 до 18.00 
 

4 Зайковська О.А. 
заступник голови обласної 
державної адміністрації   
 

Перший, третій вівторок місяця: 
з 14.00 до 18.00; 
другий, четвертий вівторок місяця: 
з 9.00 до 13.00 
 

5 Сін О.Ч. 
заступник голови обласної 
державної адміністрації 
 

Перший, третій четвер місяця: 
з 9.00 до 13.00; 
другий, четвертий четвер місяця: 
з 14.00 до 18.00 
 

6. Левченко В.І. 
керівник апарату обласної 
державної адміністрації 
 

Перший, третій четвер місяця: 
з 14.00 до 18.00; 
другий, четвертий четвер місяця: 
з 9.00 до 13.00 
 

7 Гайдук В.В. 
начальник управління охорони 
здоров’я обласної державної 
адміністрації 

Перша п’ятниця місяця: 
з 13.00 до 17.00; 
третя п’ятниця місяця: 
з 8.00 до 12.00 

 
8 

 
Горлов В.Г. 
начальник  обласного 
управління юстиції  
(за згодою)  

 
Перша п’ятниця місяця, 
з 9.00 до 12.00 
третя п’ятниця місяця 
з 14.00 до 18.00 
 

9 Посадові особи Запорізької 
обласної ради (за згодою) 

Щотижнево, по понеділкам, з 8.00 до 
12.00, відповідно до графіку, 
затвердженого головою обласної ради 
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Щосуботи (крім свят) з 9.00 до 13.00  здійснюється особистий прийом 
громадян  першим заступником,  заступниками голови облдержадміністрації, 
керівником апарату облдержадміністрації,  які є черговими, згідно з графіком 
чергування керівництва облдержадміністрації у вихідні дні. 
 
   
 
Керівник апарату 
облдержадміністрації В.І. Левченко 
 


