
УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від « УУ9» Л .'О -'Г/О го  20 р. №

м. Хмельницький

Про графік особистого 
прийому громадян

З метою забезпечення належного розгляду звернень громадян і організації 
їх особистого прийому керівництвом ради, згідно з статтею 22 Закону України 
«Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року 
№109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 
гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування», керуючись пунктом 13 частини шостої, 
частиною сьомою статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» та відповідно до рекомендацій Державної установи «Хмельницький 
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»:

1. Затвердити такий графік особистого прийому громадян головою 
обласної ради, першим заступником голови ради та заступником голови ради:

Прізвище, ім ’я та 
по батькові

Дні прийому Години та місце
запису на 

прийом
проведення

прийому

ЛАБАЗЮК
ВІОЛЕТА
ОЛЕКСАНДРІВНА

Другий вівторок, 
остання
п’ятниця місяця

3 9.30 до 10.30 в 
день прийому 
(каб. 139 
Будинку рад)

3 10.30 до 12.00 
в день прийому 
(кімната прийому 
громадян 
Будинку рад)

ГОНЧАРУК
ВОЛОДИМИР
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Четвертий 
вівторок, третя 
середа місяця

3 9.30 до 10.30 в 
день прийому 
(каб. 139 
Будинку рад)

3 10.30 до 12.00 
в день прийому 
(кімната прийому 
громадян 
Будинку рад)



соколюк Перший четвер 3 9.30 до 10.30 в 3 10.30 до 12.ОС
ВАЛЕНТИН
ІВАНОВИЧ

місяця день прийому 
(каб. 139 
Будинку рад)

в день прийом) 
(кімната прийом> 
громадян 
Будинку рад)

2. Установити, що за відсутності голови обласної ради особистий прийом 
проводить перший заступник голови ради, заступник голови ради або заступник 
керівника виконавчого апарату обласної ради.

3. Відділу з питань місцевого самоврядування та комунікацій виконавчого 
апарату обласної ради оприлюднити у засобах масової інформації та розмістити 
на веб-сторінці обласної ради графік особистого прийому громадян головою 
обласної ради, першим заступником голови ради та заступником голови ради.

4. Відділу документаційного забезпечення виконавчого апарату обласної 
ради надіслати копії розпоряджень «Про графік особистого прийому громадян» 
районним радам та територіальним громадам.

5. Відділу фінансово-господарського забезпечення забезпечити виконання 
рекомендацій Державної установи «Хмельницький обласний лабораторний 
центр Міністерства охорони здоров’я України», а саме:

у кімнаті прийому громадян Будинку рад розташувати антисептики 
для рук та прилади для вимірювання температури тіла;

забезпечити дезінфекцію поверхонь у кімнаті прийому громадян 
Будинку рад (стільці, дверні ручки, столи та інше) дезінфікуючими засобами;

забезпечити вологе прибирання кімнат прийому громадян Будинку
рад.

6. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови обласної 
ради від 22 серпня 2016 року №86/2016-о «Про графік особистого прийому 
громадян».

Віолета ЛАБАЗЮК


