
 
 

 
У К Р А Ї Н А 

 
ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
09.06.2006                                                                                     № 250 
 
Про проведення особистого  
прийому громадян у Запорізькій 
облдержадміністрації  

 

                                                    Зареєстровано в Запорізькому обласному 
                                                    управлінні юстиції 
                                                    16.06.206 за №39/1196 
 
 

Керуючись ст. 25 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” 
та Законом України „Про звернення громадян” : 

 
1. Затвердити  графік особистого прийому громадян у Запорізькій 

облдержадміністрації (додається). 
 
 2. Зобов’язати першого заступника, заступників голови, керівника 
апарату облдержадміністрації та рекомендувати голові Запорізької обласної 
ради, начальникам Запорізького обласного управління юстиції, Державної 
виконавчої служби Запорізької області забезпечити неухильне дотримання 
затвердженого графіка прийому громадян. 
  
 3. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 
облдержадміністрації від 18.03.2005 № 84 «Про проведення особистого 
прийому громадян у Запорізькій облдержадміністрації», зареєстроване в 
Запорізькому обласному управлінні юстиції 29.03.2005 за № 17/1098 (зі 
змінами та доповненнями). 
 4. Контроль   за   виконанням   розпорядження   покласти   на  
керівника апарату облдержадміністрації Дригинича Р.В. 
 

5. Розпорядження набуває чинності з моменту офіційного 
оприлюднення. 

  
 

Голова обласної 
державної адміністрації 

                             
Є.А. Червоненко  
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 Затверджено 
 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
09.06.2006    № 250 

 
 
 

Графік 
особистого прийому громадян у Запорізькій облдержадміністрації 

 
 

№ 
з/п 

Прізвище та ініціали посадової 
особи, що проводить особистий 

прийом громадян, посада 

Дні та часи 
прийому 

1 2 3 
   

1 Червоненко Є.А.  
голова обласної державної 
адміністрації  
 

Друга, четверта середа місяця: 
з 14.00 до 18.00  

2 Сін О.Ч. 
перший заступник голови 
обласної державної адміністрації  

Перший четвер місяця: 
з 9.00 до 13.00; 
третій четвер 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 
 

4 Фролов М.О. 
заступник голови обласної 
державної адміністрації  

Другий вівторок місяця: 
з 9.00 до 13.00; 
четвертий вівторок місяця: 
з 14.00 до 18.00 
 

5 Вакансія 
заступник голови обласної 
державної адміністрації  

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

6 Дригинич Р.В. 
керівник апарату обласної 
державної адміністрації 
  

Другий четвер місяця: 
з 9.00 до 13.00; 
четвертий четвер місяця: 
з 14.00 до 18.00  
 

7 Скрипаченко 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 9.00 до 13.00  
 

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

Перша п’ятниця місяця: 
з 9.00 до 11.00; 
третя п’ятниця місяця: 
з 14.00 до 15.00 
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1 2 3 
   

9 П’ятницький А.В. 
начальник Державної виконавчої 
служби Запорізької області  
(за згодою) 

Перша п’ятниця місяця: 
з 11.00 до 13.00; 
третя п’ятниця місяця: 
з 15.00 до 17.00 
 
 

10 Посадові особи Запорізької 
обласної ради (за згодою)  

Щопонеділка: 
з 9.00 до 12.00,  
відповідно до графіка, 
затвердженого розпорядженням 
голови обласної ради  

  
 
 Примітка. Щосуботи (крім свят) з 10.00 до 13.00  здійснюється 

прийом громадян першим заступником та заступниками голови 
облдержадміністрації, які є черговими, згідно з графіком чергування 
керівництва облдержадміністрації у вихідні дні. 

 
 
 
 

Керівник апарату 
облдержадміністрації 

 
Р.В.  Дригинич 

 


