
 
 

ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБОРОННОЇ, МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

ТА ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ 
 
 

Н А К А З 
 

 
«10»  лютого  2015 року    Харків          № 03-осн 

 

 

Про затвердження графіку  

особистого прийому громадян 

 

 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян» та з 

метою удосконалення практики організації та проведення особистих прийомів 

громадян, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити графік проведення особистого прийому громадян 

заступником директора Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації – 

начальником управління оборонної та мобілізаційної роботи та заступником 

директора Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами обласної державної адміністрації – начальником 

управління по взаємодії з правоохоронними органами (додається). 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Заступник директора Департаменту – 

начальник управління по взаємодії з 

правоохоронними органами                  Ю.В. Кутєпов 
 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

наказ заступника директора 

Департаменту – начальника 

управління по взаємодії з 

правоохоронними органами  

«10» лютого 2015 року 

 № 03-осн  

 

ГРАФІК 

проведення особистого прийому громадян 

заступником директора Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації – 
начальником управління по взаємодії з правоохоронними органами  

та заступником директора Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи 

та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації 

– начальником управління оборонної та мобілізаційної роботи 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Посада Дні та часи 

прийому 

Місце 

проведення 

1. КУТЄПОВ  

Юрій 

Володимирович 

Заступник директора 

Департаменту оборонної, 

мобілізаційної роботи та 

взаємодії з 

правоохоронними органами 

обласної державної 

адміністрації – 

начальник управління по 

взаємодії з 

правоохоронними органами 

1 та 3 

 четвер 

місяця 

з 14.00 до 

16.00 

61022, м. Харків, 

майдан Свободи, 

5, Держпром, 

6 під’їзд,  

8 поверх,  

кімната  № 55 

2. АНДРЄЄВ 

Валерій 

Іванович 

Заступник директора 

Департаменту оборонної, 

мобілізаційної роботи та 

взаємодії з 

правоохоронними органами 

обласної державної 

адміністрації – 

начальник управління 

оборонної та  

мобілізаційної роботи                                                                            

2 та 4 

 четвер 

місяця 

з 11.00 до 

13.00 

61022, м. Харків, 

майдан Свободи, 

5, Держпром, 

6 під’їзд, 

4 поверх, 

кімната  № 583 

 

 

Заступник директора Департаменту – 

начальник управління оборонної та  

мобілізаційної роботи                                                                                      В.І. Андрєєв 



Візи: 

 

Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення,  

документування та контролю Департаменту оборонної,  

мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами  

Харківської обласної державної адміністрації 

___________Л.А. Луценко 

 

Головний спеціаліст - юрисконсульт відділу правового забезпечення діяльності  

структурних підрозділів обласної державної адміністрації управління правової 

та організаційно-контрольної роботи Юридичного департаменту Харківської  

обласної державної адміністрації 

___________М.В. Калюжна 


