
НОВОАЙДАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

20 !$_ р. Новоайдар №

Про затвердження графіків 
прийому громадян на 2019 рік

Відповідно до ст. 6,13 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, на виконання ст. 22 Закону України “Про звернення громадян», 
п. 1, ст. 6 і пп. 6,9 ст. 1 Указу Президента України від 07.02.2008 р. № 109/2008 
“Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 
конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування”, зобов’язую:

1. Затвердити, такі що додаються:
1.1. Графік проведення керівництвом райдержадміністрації особистих 

прийомів громадян на 2019 рік;
1.2. Графік проведення особистих виїзних прийомів громадян 

керівництвом райдержадміністрації на 2019 рік;
1.3. Графік перевірок загальним відділом апарату райдержадміністрації 

організації роботи зі зверненнями громадян та додержання законодавства про 
звернення громадян в підзвітних структурних підрозділах райдержадміністрації 
на 2019 рік;

1.4. Графік проведення телефоних гарячих ліній головою Новоайдарської 
райдержадміністрації, його заступниками та керівником апарату в 2019 році.

2. У разі відсутності особи, яка проводить особистий прийом, її замінює 
перший заступник голови, заступник голови або керівник апарату згідно 
розподілу обов’язків.

3. Загальному відділу апарату райдержадміністрації надіслати в районну 
газету “Вісник Новоайдарщини” копію даного розпорядження для 
опублікування та розмістити його на веб-сайті райдержадміністрації, графіки - у 
приміщенні райдержадміністрації в доступному для вільного огляду місці.

4. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, селищному 
та сільським головам:



- затвердити графіки проведення особистого прийому громадян на 2019 
рік, передбачивши проведення його не менш чотирьох разів на місяць;

- забезпечити функціонування гарячих ліній і телефонів довіри, 
проведення широкої роз’яснювальної роботи з питань реалізації громадянами 
права на звернення та особистий прийом.

5. Розпорядження голови райдержадміністрації від 26.12.2017 р. № 380 
“Про затвердження графіків прийому громадян на 2018 рік” вважати таким, що 
втратило чинність.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату 
райдержадміністрації Дедова О.О.

Г олова В. СЕРГІЄНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження голови 
райдержадміністрації 
від“26” грудня 2018 р. № 625

ГРАФІК
проведення телефонних гарячих ліній 

головою Новоайдарської райдержадміністрації 
та його заступниками 

в 2019 році

№

зп
Посадова особа, що 
проводить лінію

День місяця Час роботи 
лінії

Номери
телефонів

1 2 3 4 5
1 Сергієнко В. В. - голова 

районної держадміністрації
28 січня 
25 лю того  
25 березн я
29 квітня 
27 травня 
24 червня

29 липня 
26 серп н я
30 вересня 
28 ж овтня 
25 л и сто п ад а  
30 грудня

14.00-15.00 9-49-04
9-40-38

2
Перший заступник голови 
районної держадміністрації

21 січня
18 лю того  
18 березн я
22 кв ітня  
20 травня 
17 червня

22 л и п н я 
19 серп н я
23 вересня 
21 ж овтня 
18 л и сто п ад а  
23 грудня

14.00-15.00 9-42-42
9-40-38

4 Новикова Т.В. -  заступник 
голови
райдержадміністрації

14 січня
11 лю того  
11 березн я
15 кв ітня  
13 травня 
10 червня

15 л и п н я 
12 серп н я 
09 вересня 
14 ж овтня
11 ли сто п ад а
16 грудня

9-43-42
9-40-38

5 Дедов О.О. - керівник 
апарату
райдержадміністрації

14 січня 
04 лю того  
04 березн я 
08 кв ітня  
06 травн я 
03 червня

08 ли п н я 
05 серп н я 
02 вересня 
07 ж овтн я 
04 л и сто п ад а  
02 грудня

14.00-15.00 9-20-92
9-40-38

Начальник загального відділу 
апарату райдержадміністрації

■

О. ПАВЛОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження голови 
райдержадміністрації 
від “26” грудня 2018 р. № 625

ГРАФІК
перевірок загальним відділом апарату райдержадміністрації 
організації роботи зі зверненнями громадян та додержання 

законодавства про звернення громадян в структурних 
підрозділах райдержадміністрації 

на 2019 рік

№
зп

Назва підрозділу Термін перевірки

1 2 3
1. Управління соціального захисту 

населення
лютий

2. Відділ освіти березень

3. Відділ культури квітень

4. Управління економічного 
розвитку і торгівлі

травень

5. Фінансове управління червень

6. Служба у справах дітей липень

7. Відділ містобудування, 
архітектури, ЖКГ та будівництва

серпень

8. Сектор у справах сім'ї, молоді та 
спорту

вересень

9. Архівний відділ жовтень

10. Управління агропромислового 
розвитку

листопад

Начальник загального відділу 
апарату райдержадміністрації О. ПАВЛОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження голови 
райдержадміністрації 
від “26” грудня 2018 р. № 625

ГРАФІК
проведення особистих виїзних прийомів громадян керівництвом 

райдержадміністрації на 2019 рік

1. Колядівська с/р січень
2. Победівська с/р січень
3. Чабанівська с/р лютий
4. Новоайдарська с/р лютий
4. Співаківська с/р березень
5. Дмитрівська с/р березень
6. Новоахтирська с/р квітень
7. Щастинська м/р щомісячно
8. Гречишкінська с/р травень
9. Бахмутівська с/р червень
10. Райгородська с/р липень
11. Олексіївська с/р серпень
12. Смолянинівська с/р вересень
13. Денежниковська с/р жовтень
14. Штормівська с/р жовтень
15. Муратівська с/р листопад
16. Трьоізбенська ВЦА щомісячно
17. Кримська ВІДА щомісячно

Начальник загального відділу 
апарату райдержадміністрації О. ПАВЛОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження голови 
райдержадміністрації 
від “26” грудня 2018 р. № 625

ГРАФІК
проведення керівництвом

райдержадміністрації особистих прийомів громадян
на 2019 рік

№
зп Прийом громадян ведуть Дні і часи прийому 

(щотижня)

1 2 3

1.
Сергієнко В.В. - голова районної 
державної адміністрації

Середа
з 8.00 до 12.00

2. - перший заступник голови 
районної державної адміністрації

Понеділок 
3 8.00 до 12.00

3. Новикова Т.В. -  заступник голови 
районної державної адміністрації

Четвер
з 8.00 до 12.00

4. Дєдов О.О. - керівник апарату 
районної державної адміністрації

Вівторок , п’ятниця 
з 8.00 до 12.00

Начальник загального відділу 
апарату райдержадміністрації О. Павлова


