
 
 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ  

 

Н А К А З 

 

 

05.03.2018                                 Харків № 11 

 

Про затвердження графіка 

особистого прийому громадян 

в Управлінні розвитку 

промисловості Харківської 

обласної державної адміністрації 

 

З метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених 

Конституцією України прав громадян на звернення до органів державної 

влади, на виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу 

Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові 

заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування», 

керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити графік особистого прийому громадян начальником та 

керівниками структурних підрозділів Управління розвитку промисловості 

Харківської обласної державної адміністрації (додається). 

 

2. Зазначеним посадовим особам забезпечити неухильне виконання 

графіку особистого прийому громадян. 

 

3. Визнати таким, що втратив чинність наказ директора Управління 

розвитку промисловості Харківської обласної державної адміністрації від 10 

жовтня 2016 року № 14 «Про затвердження графіка особистого прийому 

громадян в Управлінні розвитку промисловості Харківської обласної 

державної адміністрації». 

 

 

Начальник Управління      В.Ю. Міщенко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ начальника Управління розвитку 

промисловості Харківської обласної 

державної адміністрації 

05 березня 2018 року № 11 

ГРАФІК 

особистого прийому громадян начальником та керівниками структурних підрозділів 

Управління  розвитку промисловості Харківської обласної державної адміністрації 
 

№ 

з/п 
Посада 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 
Дні прийому Час прийому Місце проведення 

1. Начальник Управління 

МІЩЕНКО 

Володимир 

Юрійович 

1, 3 четвер 

місяця 
з 14-00 до 18-00 

Держпром, 3 під., 

4 пов., кім. № 1 

2. 

Заступник начальника Управління – 

начальник відділу промислової 

політики 

 
2, 4 вівторок 

місяця 

з 10-00 до 13-00, 

з 15-00 до 17-00 

Держпром, 3 під., 

4 пов., кім. № 4 

3. 
Начальник відділу базових галузей 

промисловості 

МАНОЙЛО 

Ірина Анатоліївна 

2, 4 четвер 

місяця 

з 10-00 до 13-00, 

з 15-00 до 17-00 

Держпром, 3 під., 

4 пов., кім. № 10 

4. 
Начальник відділу галузевої науки та 

економічного аналізу 

ШЕХОВЦОВ 

Роман Миколайович 

1, 3 середа 

місяця 

з 10-00 до 13-00, 

з 15-00 до 17-00 

Держпром, 3 під., 

4 пов., кім. № 5 

5. 

Начальник відділу з питань управління 

персоналом та організаційно-

контрольної роботи 

ЯЛИНА 

Юлія Валентинівна 

1, 3 вівторок 

місяця 

з 10-00 до 13-00, 

з 15-00 до 17-00 

Держпром, 3 під., 

4 пов., кім. № 3 

 

Начальник відділу з питань управління персоналом 

та організаційно-контрольної роботи            Ю.В. Ялина 


