
і
УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 1 6 • Dl-'LD'LQ  м. Івано-Франківськ №  11

Про організацію особистих прийомів 
громадян керівництвом 
обласної державної адміністрації 
у І півріччі 2020 року

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 року 
№ 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 
гарантування конституційного права на звернення до органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування”, з метою створення 
необхідних умов для реалізації конституційних прав громадян на 
звернення, керуючись статтею 40 Конституції України, законами України 
“Про місцеві державні адміністрації”, “Про звернення громадян”:

1. Затвердити графік особистого прийому громадян керівництвом 
облдержадміністрації у І півріччі 2020 року та графік особистих виїзних 
прийомів громадян керівництвом облдержадміністрації у І півріччі 
2020 року (додаються).

2. Відділу роботи із зверненнями громадян апарату обласної 
державної адміністрації (JI. Балкова) оприлюднити графік особистого 
прийому громадян керівництвом облдержадміністрації у І півріччі 2020 
року та графік особистих виїзних прийомів громадян керівництвом 
облдержадміністрації у І півріччі 2020 року на офіційному вебсайті 
облдержадміністрації.

3. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, 
головам райдержадміністрацій інформувати населення про проведення 
особистих прийомів громадян в облдержадміністрації та особистих виїзних 
прийомів громадян керівництвом облдержадміністрації за місцем їх 
проживання.

4. Рекомендувати міським головам міст обласного значення, головам 
об’єднаних територіальних громад, селищним та сільським головам, 
керівникам обласних установ, організацій, об’єднань та підприємств 
забезпечити виконання пункту 3 цього розпорядження.
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5. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження 
облдержадміністрації від 01.11.2019 року № 546 “Про організацію 
прийомів громадян з особистих питань керівництвом обласної державної 
адміністрації”.

6. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця -  
відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації 
(JI. Балкова).

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника 
апарату облдержадміністрації Р. Маланія.

Голова обласної 
державної адміністрації Денис Шмигаль



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження 
облдержадміністрації 
ВІД 16. 01. 1-020 №  11

ГРАФІК 
особистого прийому громадян 

керівництвом облдержадміністрації 
у І півріччі 2020 року

Посада, 
прізвище, ім’я, по батькові Дні прийому Години

прийому

Голова обласної державної 
адміністрації 
ШМИГАЛЬ 

ДЕНИС АНАТОЛІЙОВИЧ

2- а середа місяця 
4-а середа місяця

з 14.00 год. 
до 16.00 год.

Перший заступник голови обласної 
державної адміністрації 

САВКА 
МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

2-й четвер місяця 
4-й четвер місяця з 11.00 год.

Заступник голови обласної державної 
адміністрації 

ІВАСИК 
ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

1 -а середа місяця 
3-я середа місяця з 11.00 год.

Заступник голови обласної державної 
адміністрації 
ОНИЩУК 

СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

2-й вівторок місяця 
4-й вівторок місяця з 11.00 год.

Заступник голови обласної державної 
адміністрації 
РОМАНЮК 

ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ

1 -й вівторок місяця 
3-й вівторок місяця з 11.00 год.

Заступник голови обласної державної 
адміністрації 

ФЕДОРІВ 
ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

1 -й четвер місяця 
3-й четвер місяця з 11.00 год. ,



Керівник апарату обласної державної 2-й понеділокадміністрації
МАЛАНІЙ

місяця з 11.00 год.
РОМАН ГРИГОРОВИЧ

4-й понеділок
місяця

Начальник відділу роботи із 
зверненнями громадян апарату 
облдержадміністрації Людмила Балкова



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
облдержадміністрації
від {6. рі.'іого № Н__

ГРАФІК
виїзних прийомів громадян з особистих питань 

керівництвом облдержадміністрації

Посада, прізвище, 
ім’я, по батькові

Райони та 
міста обласного 

значення
Дні прийому

Голова обласної 
державної 

адміністрації 
ШМИГАЛЬ 

ДЕНИС 
АНАТОЛІЙОВИЧ

За окремим графіком

Перший заступник 
голови обласної 

державної 
адміністрації 

САВКА 
МАРІЯ 

ВОЛОДИМИРІВНА

Г ороденківський 
район 02.01 05.03 07.05

Коломийський
район 16.01 19.03 21.05

Снятинський
район 06.02 02.04 04.06

м. Коломия 20.02 16.04 18.06

Заступник голови 
обласної державної 

адміністрації 
ІВАСИК 
ВАСИЛЬ 

ВАСИЛЬОВИЧ

Долинський
район 08.01 26.02 08.04 27.05

Рожнятівський
район 22.01 11.03 22.04 10.06

Богородчанський
район 12.02 25.03 13.05 24.06

Заступник голови 
обласної державної 

адміністрації 
ОНИЩУК 

СВІТЛАНА 
ВАСИЛІВНА

Рогатинський
район 21.01 03.03 21.04 02.06

м. Калуш 04.02 17.03 05.05 16.06

Калуський
район 18.02 07.04 19.05

Заступник голови 
обласної державної 

адміністрації 
РОМАНЮК 

ДМИТРО 
МИХАЙЛОВИЧ

Тлумацький
район 14.01 25.02 14.04 26.05

м. Івано- 
Франківськ 28.01 10.03 28.04 09.06

Г алицький 
район 11.02 24.03 12.05 23.06
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Заступник голови 
обласної державної 

адміністрації 
ФЕДОРІВ
Ві т а л і й

ВАСИЛЬОВИЧ

м. Бурштин
09.01 27.02 09.04 28.05

м. Болехів
23.01 12.03 23.04 11.06

Тисменицький
район 13.02 26.03 14.05 25.06

Керівник апарату 
обласної державної 

адміністрації 
МАЛАНІЙ 

РОМАН 
ГРИГОРОВИЧ

Верховинський
район 20.01 16.03 18.05

Косівський
район 03.02 06.04 01.06

Надвірнянський
район 17.02 20.04 15.06

м. Яремне
02.03 04.05

Начальник відділу роботи із 
зверненнями громадян апарату 
облдержадміністрації Людмила Балкова


