
 

 

Голові облдержадміністрації, 

керівнику обласної військово-

цивільної адміністрації               

Кириленку П.О. 

 

Про виконання п. 8 постійних доручень, 

наданих на апаратних нарадах при голові 

облдержадміністрації, керівнику обласної 

військово-цивільної адміністрації 

 

 

 

ВІДОМОСТІ 

про результати проведення виїзних спільних прийомів громадян  

у містах, районах та об’єднаних територіальних громадах області керівниками 

структурних підрозділів облдержадміністрації  разом із керівниками 

райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, виконкомів 

міських, сільських, селищних рад за жовтень 2019 року 

 

Дата 

прийому 

ПІБ та посада 

керівника, який 

проводив 

прийом 

Вид прийому 

Кількість 

звернень та 

прийнятих 

громадян 

Порушені 

питання 

Результат 

розгляду 

звернень 

07.10.2019 

Токарева О.А.,  

директор 

Департаменту 

соціального 

захисту населення 

ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у 

Соледарській 

ОТГ  

2 звернення 

від  

2 громадян 

2 питання 

соціального  

захисту 

 

2 – роз’яснено 

під час 

прийому 

08.10.2019 

Теклюк В.Я., 

в.о. начальника 

управління 

містобудування та 

архітектури ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у  

м. Слов’янськ 

громадяни  

не зверта-

лись* 

  

09.10.2019 

Челпих П.П., 

заступник 

директора 

департаменту з 

питань цивільного 

захисту, 

мобілізаційної та 

оборонної роботи 

ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у          

м. Торецьк 

 

1 звернення 

від  

1 громадя-

нина 

1 питання 

житлової  

політики 

 

1 – роз’яснено 

під час 

прийому 

10.10.2019 

Чукова Н.В., 

директор  

департаменту 

інформаційної та 

внутрішньої 

політики ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у   

Андріївській 

ОТГ 

2 звернення 

від  

2 громадян 

2 питання 

соціального  

захисту 

 

2 – роз’яснено 

під час 

прийому 
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11.10.2019 

Соболевська Л.В., 

в.о. начальника 

служби у справах 

дітей ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у 

Костянти-

нівському 

районі 

громадяни 

не зверта-

лись* 

 

  

16.10.2019 

Бойко І.О., 

директор 

департаменту з 

питань цивільного 

захисту, 

мобілізаційної та 

оборонної роботи 

ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у            

м. Авдіївка 

4 звернення 

від  

4 громадян 

6 питань, з них: 

1 – адміністра-

тивно-територіаль-

ного устрою; 

1 – економічної 

політики; 

2 – комунального 

господарства; 

2 – житлової  

політики 

4 – роз’яснено 

під час 

прийому 

виїзний 

спільний 

прийом у 

Ясинуватському 

районі 

2 звернення 

від  

2 громадян 

2 питання, з них: 

1 – соціального  

захисту; 

1  –  фінансової 

політики 

2 – роз’яснено 

під час 

прийому 

17.10.2019 

Мякінченко А.Є., 

заступник 

директора 

департаменту 

розвитку базових 

галузей 

промисловості 

ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у 

Шахівській 

ОТГ 

1 звернення 

від  

1 громадя-

нина 

2 питання 

комунального 

господарства 

1 – роз’яснено 

під час 

прийому 

 

виїзний 

спільний 

прийом у            

м. Добропілля  

громадяни  

не зверта-

лись* 
  

17.10.2019 

Конакова І.С., 

заступник 

директора 

Департаменту 

фінансів ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у          

Покровському 

районі  

1 звернення 

від  

1 громадя-

нина 

1 питання 

комунального 

господарства 

1 – роз’яснено 

під час 

прийому 

 

18.10.2019 

Соловей О.С.,  

заступник 

директора 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства 

ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у 

Нікольському 

районі 

1 звернення 

від  

1 громадя-

нина 

1 питання  

комунального 

господарства 

1 – надане 

відповідне 

доручення 

18.10.2019 

Чаган А.О., 

директор 

департаменту 

агропромислово-

го розвитку та 

земельних 

відносин ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у            

Олександ-

рівському  

районі 

2 звернення 

від  

2 громадян 

2 питання 

аграрної політики 

і земельних 

відносин 

 

2 – роз’яснено 

під час 

прийому 
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21.10.2019 

Головко О.П.,  

директор 

департаменту 

інвестиційно-

інноваційного 

розвитку і 

зовнішніх 

відносин ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у 

м. Мирноград 

2 звернення 

від  

2 громадян 

2 питання, з них: 

1 – соціального  

захисту; 

1  –  житлової  

політики 

 

2 – роз’яснено 

під час 

прийому 

21.10.2019 

Мицик В.П., 

начальник 

управління 

фізичної культури 

та спорту ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у 

Мангушському          

районі 

громадяни  

не зверта-

лись* 

  

21.10.2019 

Назаров О.С.,  

в.о. начальника 

управління сім’ї, 

молоді та масових 

заходів 

національно-

патріотичного 

виховання ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у            

м. Дружківка           

3 звернення 

від  

3 громадян 

3 питання 

житлової  

політики 

 

3 – роз’яснено 

під час 

прийому 

23.10.2019 

(замість 

09.10.2019

за 

графіком) 

 

Лихач О.В., 

заступник 

директора 

департаменту 

екології та 

природніх 

ресурсів ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у  

Мар’їнському 

районі 

2 звернення 

від  

2 громадян 

2 питання 

екології та 

природних  

ресурсів 

 

2 – надані 

відповідні 

доручення 

 

23.10.2019 

(замість 

20.11.2019

за 

графіком) 

 

Неклеса О.І., 

заступник 

директора 

департаменту 

екології та 

природніх 

ресурсів ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у  

м. Вугледар 

1 звернення 

від  

1 громадя-

нина 

1 питання  

екології та 

природних  

ресурсів 

 

1 – надане 

відповідне 

доручення 

24.10.2019

(замість 

23.10.2019

за 

графіком) 

Сідашева Т.В., 

в.о. директора 

департаменту 

освіти і науки 

ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у   

м. Костянти-

нівка    

1 звернення 

від  

1 громадя-

нина 

1 питання  

комунального 

господарства 

1 – роз’яснено 

під час 

прийому 

 

25.10.2019 

(замість 

24.10.2019

за 

графіком) 

Винокуров Ю.О., 

директор 

департаменту 

капітального 

будівництва ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у               

м. Маріуполь               

громадяни 

не зверта-

лись* 

 

  

25.10.2019 

Колесник В.В.,  

в.о. директора 

департаменту 

охорони здоров’я 

ОДА  

виїзний 

спільний 

прийом у  

Великоново-

сілківському 

районі 

2 звернення 

від  

2 громадян 

2 питання  

охорони  

здоров’я  

2 – роз’яснено 

під час 

прийому 
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25.10.2019 

Тимофеєва Н.М., 

начальник служби 

у справах дітей 

ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у 

Іллінівській 

ОТГ 

1 звернення 

від  

1 громадя-

нина 

1 питання  

соціального  

захисту 

1 – роз’яснено 

під час 

прийому 

 

25.10.2019 

Шмельова С.В., 

в.о. начальника 

управління 

культури і туризму 

ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у             

м. Лиман             

1 звернення 

від  

1 громадя-

нина 

1 питання  

культури та 

культурної 

спадщини 

1 – надане 

відповідне 

доручення 

30.10.2019 

Чурікова Г.П., 

в.о директора 

департаменту 

економіки ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у             

м. Новогродівка            

1 звернення 

від  

1 громадя-

нина 

1 питання 

комунального 

господарства 

 

1 – роз’яснено 

під час 

прийому 

виїзний 

спільний 

прийом у             

м. Селидове 

1 звернення 

від  

1 громадя-

нина 

1 питання 

освіти 

 

1 – роз’яснено 

під час 

прийому 

 

Всього проведено: 24 виїзних спільних прийоми з запланованих 23, надійшло                 

31 звернення від 31 громадянина, порушено 34 питання, на 26 звернень надані 

роз’яснення, на 5 звернень надані відповідні доручення.    
 

* З боку місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування не забезпечено 

ефективного проведення прийому громадян у містах Добропілля, Маріуполь та 

Слов’янськ, Костянтинівському та Мангушському районах. 
 
 

 

 

Керівник апарату  

облдержадміністрації             О.І. Свинаренко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гончарова О.К.,  

(06264) 60280 


