
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
УПРЛВЛIННЯ КУЛЬТУРИ

оl, р/. 2019
нАкАз

м. Суми Ns J-D'а

Про затвердження графiкiв
прийому громадян у 2019 роцi

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про звернення громадян)), Указу
Президента УкраТни вiд 07 лютого 2008 року J\Ъ 109/2008 <Про першочерговi
ЗаХОДИ ЩОДо забезпечення реалiзацii та гарантування конституцiйного гIрава
на звернення до органiв державноi влади та органiв мiсцевого
СаМОВрядування)) з метою свосчасного i якiсного розгляду пропозицiй, заяв,
СКаРГ, ОПеРаТиВноГо вирiшення порушених у них питань i вжиття конкретних
органiзацiйно-практичних заходiв
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити графiки прийому громадян з особистих питань
КеРiвниками управлiння культури СумськоТ обласноТ державноТ адмiнiстрацiТ
(додаються).

2. Керiвникам структурних пiдроздiлiв з питань кулътури районних
ДеРЖаВНиХ адмiнiстрацiЙ, закладiв культури i мистецтв обласного
пiдпорядкування, рекомендувати керiвникам структурних пiдроздiлiв з
питань культури виконавчих KoMiTeTiB мiських рад, об'сднаних
ТеРитОрiальних громад довести до вiдома працiвникiв закладiв культури
ГРафiки приЙому громадян з особистих питань керiвниками управлiння.

3. ВВажати таким, що втратив чиннiсть, наказ управлiння кулътури
Сумськоi обласноi державноТ адмiнiстрацii вiд 0З.01.2018 J\b 1-оД
кПро затвердження графiкiв прийому громадян у 2018 роцi>.

4. Контроль за виконанням цього нак€ву покласти на заступника
начаJIьника управлiння начальника вiддiлу культурно-мистецъкоТ
Дiяльностi i навчальних закладiв управлiння культури СумськоТ обласноi
державноi адмiнiстрацii Грицаенко Р.В.

начальник о.мЕльник
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Заступн и СчмськоТ
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Наказ управлiння культури
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адмiнiстрацii
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грАФIк
прийому громадян з особистих питань

керiвниками управлiння культури
Сумськоi обласноi державноТ адмiнiстрачii
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J\ъ Прiзвиrце,
iм'я, ГIо

батьковi

Посада Щата
прийому

Часи
прийому

Мiсце прийому

l Мельник
олена
Петрiвна

начальник
управлiння

I-III
понедiлок
мiсяця

14.00 -
i7.00

робочий кабiнет
м 128

2. Iгнатченко
AHToHiHa
миколатвна

Заступник
начальника

управлiння -
начальник вiддiлу
охорони
культурноТ
сIIадшини,
музейноi справи та
органiзацiйноТ
роботи

II_IV
BiBTopoK
мiсяця

14.00 -
l7.00

робочий кабiнет
Ns 128

з, Грицаснко
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василiвна

Заступник
начальника

управлiння
начальник вiддiлу
культурно-
мистецькоi
дiяльностi i

навчальних
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iм'я, по
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Посада !ата
прийому

Часи
прийому

Мiсце прийому
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олена
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графiком)

2. Iгнатченко
AHToHiHa
миколатвна

Заступник
начальника

управлiння -
начаJIьник вiддiлу
охорони
культурноТ
спадщини,
музейноI сtrрави та
органiзацiйноi
роботи

I_III
BiBTopoK
мiсяця

l3.00 -
17.00

Заклади культури
областi
(за окремим
графiком)

1 Грицаенко
РаТса
василiвна

Заступник
начальника
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начальник вiддiлу
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областi
(за окремим
графiком)

Засryпник начальника управлiння -
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дiяльностi i навчальних закладiв
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