
 

 

Голові облдержадміністрації, 

керівнику обласної військово-

цивільної адміністрації               

Куцю О.І. 

 

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 та районах області керівниками структурних підрозділів 

облдержадміністрації  разом із керівниками райдержадміністрацій, військово-

цивільних адміністрацій, виконкомів міських рад за липень 2018 року 

 

Дата 

прийому 

ПІБ та посада 

керівника, який 

проводив 

прийом 

Вид прийому 

Кількість 

звернень та 

прийнятих 

громадян 

Порушені 

питання 

Результат 

розгляду 

звернень 

09.07.2018 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 – освіта; 

1 – комунального 

господарства  

2 – роз’яснено 

під час 

прийому 

 

09.07.2018 Мицик В.П., 

директор 

департаменту сім’ї, 

молоді та спорту 

ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у                 

м. Дружківка 

3 звернення 

від  

3 громадян 

3 питання, з них:  

1 – відновлення 

документів; 

2 – податкової 

політики 

3 – роз’яснено 

під час 

прийому 

 

12.07.2018 Конакова І.С., 

заступник 

директора 

Департаменту 

фінансів ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у 

Покровському 

районі 

1 звернення 

від  

1 грома-

дянина 

1 питання 

комунального 

господарства 

1 – роз’яснено 

під час 

прийому 

 

13.07.2018 Чурікова Г.П.,     

в.о. директора 

департаменту 

економіки ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у             

м. Новогродівка           

1 звернення 

від  

1 грома-

дянина 

1 питання 

регіонального 

розвитку 

1 – роз’яснено 

під час 

прийому 
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13.07.2018 

(замість 

29.06.2018

за 

графіком) 

Баранник О.Л.,  

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у             

Волноваському 

районі 

1 звернення 

від  

1 грома-

дянина 

1 питання 

комунального 

господарства 

1 – роз’яснено 

під час 

прийому 

 

13.07.2018 Тимофеєва Н.М., 

начальник служби 

у справах дітей 

ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у 

Костянти-

нівському 

районі 

1 звернення 

від  

1 грома-

дянина 

1 питання  

сімейної та 

гендерної політики  

1 – роз’яснено 

під час 

прийому 

 

16.07.2018 Токарева О.А.,  

директор 

Департаменту 

соціального 

захисту населення 

ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у 

м. Торецьк 

3 звернення 

від  

3 громадян 

3 питання 

соціального  

захисту 

 

3 – роз’яснено 

під час 

прийому 

 

17.07.2018 Мицик В.П., 

директор 

департаменту сім’ї, 

молоді та спорту 

ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у                 

Мангушському 

районі 

1 звернення 

від  

1 грома-

дянина 

1 питання 

земельних  

відносин 

1 – надано 

відповідне 

доручення 

18.07.2018 Фролова І.В., 

начальник відділу 

з питань 

впровадження 

реформ та 

децентралізації 

управління з 

впровадження 

реформ 

децентралізації 

департаменту 

інформаційної та 

внутрішньої 

політики ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у 

Слов’янському 

районі 

3 звернення 

від  

3 громадян 

3 питання, з них:  

2 – соціального  

захисту; 

1 – діяльності 

місцевих органів 

влади 

 

3 – роз’яснено 

під час 

прийому 

 

18.07.2018 Якименко І.В.,  

директор 

департаменту 

агропромислового 

комплексу та 

розвитку 

сільських 

територій ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у 

Олександ-

ровському 

районі 

2 звернення 

від  

2 грома-

дянина 

2 питання, з них:  

1 – земельних  

відносин; 

1 – регіональної 

політики 

 

2 – роз’яснено 

під час 

прийому 

 

18.07.2018 Челпих П.П.,         

в.о. директора 

департаменту з 

питань цивільного 

захисту, 

виїзний 

спільний 

прийом у              

м. Авдіївка 

2 звернення 

від  

2 громадян 

2 питання, з них:  

1 – житлової 

політики; 

1 – комунального 

господарства 

2 – роз’яснено 

під час 

прийому 
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мобілізаційної та 

оборонної роботи 

ОДА  

виїзний 

спільний 

прийом у   

Ясину-

ватському 

районі             

2 звернення 

від  

2 громадян 

2 питання 

соціального 

захисту 

2 – роз’яснено 

під час 

прийому 

19.07.2018 Мякінченко А.Є., 

заступник 

директора 

департаменту 

розвитку базових 

галузей 

промисловості 

ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у  

м. Добропілля 

громадяни 

не зверта-

лись* 

 

  

виїзний 

спільний 

прийом у 

Добропільсь-

кому районі 

6 звернень 

від  

6 громадян 

13 питань, з них: 

2 – дорожнього 

господарства; 

6 – комунального 

господарства; 

1 – автомобільного 

транспорту; 

3 – екології; 

1 – соціального 

захисту 

3 – роз’яснено 

під час 

прийому; 

3 – надано 

відповідне 

доручення 

19.07.2018 Ставицький О.М., 

начальник 

управління 

взаємодії з 

правоохоронними 

органами, 

запобігання та 

виявлення 

корупції апарату 

ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у 

Нікольському 

районі 

1 звернення 

від  

1 грома-

дянина 

1 питання 

забезпечення 

дотримання 

законності 

1 – роз’яснено 

під час 

прийому 

 

20.07.2018 Соловей О.С.,  

заступник 

директора 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у             

м. Покровськ 

5 звернень 

від  

5 громадян 

7 питань, з них 

3 – житлової 

політики; 

4 – комунального 

господарства 

 

5 – надано 

відповідне 

доручення 

24.07.2018 Чурікова Г.П.,     

в.о. директора 

департаменту 

економіки ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у             

м. Лиман             

2 звернення 

від  

2 громадян 

2 питання 

регіонального 

розвитку 

2 – роз’яснено 

під час 

прийому 

27.07.2018 Баранник О.Л.,  

директор 

департаменту 

житлово-

комунального 

господарства ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у             

Волноваському 

районі 

не відбувся 

(перенесен-

но на 

17.08.2018) 
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27.07.2018 Тимофеєва Н.М., 

начальник служби 

у справах дітей 

ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у 

Іллінівській 

ОСТГ               

громадяни 

не зверта-

лись* 

 

  

27.07.2018 Винокуров Ю.О., 

директор 

департаменту 

капітального 

будівництва ОДА 

виїзний 

спільний 

прийом у               

м. Маріуполь               

громадяни 

не зверта-

лись* 

 

  

27.07.2018 Узун Ю.Г., 

директор 

департаменту 

охорони здоров’я 

ОДА  

виїзний 

спільний 

прийом у  

м. Селидове 

3 звернення 

від  

3 громадян 

3 питання 

охорони  

здоров’я 

3 – надано 

відповідне 

доручення 

 

Всього проведено: 19 виїзних спільних прийомів з запланованих 20 та 1 виїзний 

спільний прийом поза графіком, надійшло 39 звернень від 39 громадян, 

порушено 48 питань, на 27 звернень надані роз’яснення під час прийомів,             

на 12 звернень надані відповідні доручення.                   
 

* З боку органів місцевого самоврядування не забезпечено ефективного проведення 

прийому громадян у містах Добропілля та Маріуполь, Іллінівській ОСТГ. 

 

 

 

Заступник керівника апарату  

облдержадміністрації                  Ю.О.Костюніна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гончарова О.К., (06264) 6 02 80 


