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державної адміністрації
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графік 
особистого прийому громадян
в обласній державній адміністрації


ГАБІНЕТ Дмитро Анатолійович 
Голова обласної державної адміністрації


перший, третій понеділок


Перший заступник голови обласної державної адміністрації 




друга середа
ТКАЧУК Сергій Петрович
Заступник голови обласної державної адміністрації 


ПАВЛИШИНА Світлана Андріївна
Заступник голови обласної державної адміністрації 





                      
третій четвер



перша п’ятниця


САМОЛЮК Оксана Миколаївна
Керівник апарату обласної державної адміністрації

                        

четверта середа





особистий прийом громадян з 10.00 до 13.00 год.
прийом письмових звернень з 09.00 до 17.00 год.
обідня перерва з 13.00 до 14.00
телефон відділу роботи із зверненнями громадян 76-57-03
телефон “гарячої” телефонної лінії 76-57-82
телефон довіри 76-57-03
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графік 
виїзного особистого прийому громадян
керівництвом обласної державної адміністрації


ГАБІНЕТ Дмитро Анатолійович
Голова обласної державної адміністрації


друга, четверта 
п’ятниця


Перший заступник голови обласної державної адміністрації 

ТКАЧУК Сергій Петрович




четверта середа
Заступник голови обласної державної адміністрації 


ПАВЛИШИНА Світлана Андріївна
Заступник голови обласної державної адміністрації 






четверта п’ятниця



четверта середа

САМОЛЮК Оксана Миколаївна 
Керівник апарату обласної державної адміністрації


                    
третя п’ятниця

Примітка: виїзний прийом громадян у районах області проводиться з 10.00 до 12.00 год.,
у містах обласного значення  - з 13.00 до 15.00 год.  
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Графік
виїзного особистого прийому громадян у містах і районах області 
керівництвом обласної державної адміністрації 
на І квартал 2020 року

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові, посада
Дні прийому
Райони та міста області

1.
ГАБІНЕТ Дмитро Анатолійович
Голова обласної державної адміністрації
10.01.2020

 Красилівський район
10.00-12.00



24.01.2020

Деражнянський район
10.00-12.00



14.02.2020
Ізяславський район
10.00-12.00 



28.02.2020

Старосинявський район
10.00-12.00



13.03.2020
Ярмолинецький район
10.00-12.00



27.03.2020
Волочиський район
10.00-12.00

2.
ТКАЧУК Сергій Петрович
Заступник голови обласної державної адміністрації 

24.01.2020
Летичівський район
10.00-12.00



28.02.2020

Кам`янець-Подільський район
10.00-12.00
місто Кам`янець-Подільський
13.00-15.00



27.03.2020
Чемеровецький район
10.00-12.00

3.
ПАВЛИШИНА Світлана Андріївна
Заступник голови обласної державної адміністрації 
22.01.2020

Віньковецький район
10.00-12.00



26.02.2020
Городоцький район
10.00-12.00



25.03.2020
Полонський  район
10.00-12.00

4.
САМОЛЮК Оксана Миколаївна
Керівник  апарату  обласної державної адміністрації 
17.01.2020

Хмельницький район
10.00-12.00



21.02.2020

Дунаєвецький район
10.00-12.00



20.03.2020
Теофіпольський район
10.00-12.00

Затверджую
                                                              	Перший заступник голови 
обласної державної адміністрації
В.Кальніченко

“27”грудня 2018 року
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ГРАФІК
роботи «гарячої» телефонної лінії «Запитай у влади» 
на І квартал 2020 року

№ п/п
Прізвище, ім’я, по батькові, посада
Дні “гарячої” телефонної лінії “Запитай у влади”
1.
ПАВЛИШИНА Світлана Андріївна
Заступник голови обласної державної адміністрації 

21.01.2020
2.
ТКАЧУК Сергій Петрович
Заступник голови обласної державної адміністрації

18.02.2020

3.
САМОЛЮК Оксана Миколаївна
Керівник апарату обласної державної адміністрації 

17.03.2020

Примітка:	“гаряча” телефонна лінія “Запитай у влади” проводиться  третього вівторка місяця з 11.00 до 12.00 год.  

Телефон “гарячої” телефонної лінії 76-57-82
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ГРАФІК
проведення перевірок додержання законодавства про звернення громадян у районних державних адміністраціях у 2020 році 
(на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 
«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»)

№ з/п
Район
Перше півріччя 2020 року 
Друге півріччя 
2020 року 
1
Білогірський 
квітень
жовтень
2
Віньковецький 
березень
серпень
3
Волочиський 
червень
листопад
4
Городоцький 
травень
листопад
5
Деражнянський 
березень
серпень
6
Дунаєвецький 
червень
грудень
7
Ізяславський 
червень
листопад
8
Кам′ янець-Подільський 
лютий
липень
9
Красилівський 
січень
липень
10
Летичівський 
травень
жовтень
11
Новоушицький 
червень
грудень
12
Полонський 
березень
вересень
13
Славутський 
квітень
вересень
14
Старокостянтинівський 
січень
липень
15
Старосинявський 
травень
жовтень
16
Теофіпольський 
квітень
жовтень
17
Хмельницький 
лютий
серпень
18
Чемеровецький 
травень
листопад
19
Шепетівський 
квітень
вересень
20
Ярмолинецький 
лютий
липень
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ГРАФІК
особистих доповідей голів райдержадміністрацій перед 
головою обласної державної адміністрації на 2020 рік
 (на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»)


№ з/п
Район
Дата 
1
Білогірський 
листопад 
2
Віньковецький
червень
3
Волочиський 
грудень
4
Городоцький 
листопад
5
Деражнянський 
вересень
6
Дунаєвецький 
листопад
7
Ізяславський 
червень
8
Кам”янець-Подільський 
жовтень
9
Красилівський 
жовтень
10
Летичівський 
липень
11
Новоушицький 
жовтень
12
Полонський 
серпень
13
Славутський 
липень
14
Старокостянтинівський  
серпень
15
Старосинявський 
вересень
16
Теофіпольський 
вересень
17
Хмельницький 
грудень
18
Чемеровецький 
серпень
19
Шепетівський 
червень
20
Ярмолинецький 
грудень
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ГРАФІК
проведення перевірок додержання законодавства про звернення громадян у структурних підрозділах облдержадміністрації у 2020 році
(на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»)

№ з/п
Назва структурних підрозділів  
Термін проведення перевірки 
1
Департамент агропромислового розвитку 
листопад
2
Департамент  соціального захисту населення 
квітень
3
Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури
березень
4
Департамент фінансів
травень
5
Управління житлово-комунального господарства
квітень
6
Управління регіонального розвитку та будівництва  
червень
7
Управління з питань цивільного захисту населення  
жовтень
8
Департамент освіти і науки
березень
9
Управління молоді та спорту
травень
10
Департамент  охорони здоров’я
вересень
11
Управління культури, національностей, релігій та туризму
червень
12
Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
листопад
13
Служба у справах дітей
липень
14
Відділ містобудування та архітектури 
жовтень
15
Державний архів області
серпень
16
Департамент природних ресурсів та екології 
вересень










