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Про внесення змін до розпорядження 

голови Харківської обласної  державної  

адміністрації від 29 листопада 2017 року № 685 

 

 

З метою впорядкування нормативно-правових актів Харківської обласної 

державної адміністрації, у зв’язку зі змінами в структурі Харківської обласної 

державної адміністрації, відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів 

України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про 

державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів 

виконавчої влади», керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації»: 

 

1. Внести зміну до пункту 3 розпорядження голови Харківської обласної 

державної адміністрації від 29 листопада 2017 року № 685 «Про затвердження 
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Порядку проведення особистого прийому громадян посадовими особами 

Харківської обласної державної адміністрації», зареєстрованого в Головному 

територіальному управлінні юстиції у Харківській області 14 грудня 2017 року 

за № 63/1613, виклавши його у такій редакції: 

 

«3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника 

апарату обласної державної адміністрації В.В. Белявцеву.». 

 

2. Внести до Порядку проведення особистого прийому громадян 

посадовими особами Харківської обласної державної адміністрації, 

затвердженого розпорядженням голови Харківської обласної державної 

адміністрації від 29 листопада 2017 року № 685, зареєстрованого в Головному 

територіальному управлінні юстиції у Харківській області 14 грудня 2017 року 

за № 63/1613, такі зміни: 

 

1) у пункті 1 розділу І,  пункті 3 розділу ІІ,  заголовку розділу ІІІ  слова 

«заступником голови – керівником апарату» замінити словами «керівником 

апарату»; 

 

2) пункти 1, 2 розділу ІІІ викласти у такій редакції: 

 

«1. Особистий прийом громадян першим заступником голови, 

заступниками голови Харківської обласної державної адміністрації (далі – 

заступниками голови Харківської обласної державної адміністрації), 

керівником апарату обласної державної адміністрації проводиться згідно з 

графіками, без попереднього запису в порядку черговості громадян, які 

прийшли на прийом. 
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2. Під час особистого прийому громадян заступниками голови 

Харківської обласної державної адміністрації, керівником апарату обласної 

державної адміністрації Відділ з’ясовує прізвище, ім’я, по батькові 

громадянина, місце проживання, зміст порушеного питання, чи було воно 

предметом судового розгляду та оформляє реєстраційно-контрольну картку в 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Якщо громадянин звертається до Харківської обласної державної 

адміністрації повторно з питань, що будуть розглядатися на особистому 

прийомі громадян заступниками голови Харківської обласної державної 

адміністрації, керівником апарату обласної державної адміністрації, Відділ 

готує матеріали за результатами розгляду попередніх звернень. Матеріали 

розгляду попередніх звернень заявників, інші матеріали і документи, що 

стосуються суті питання, разом із реєстраційно-контрольною карткою 

передаються заступникам голови Харківської обласної державної адміністрації, 

керівнику апарату обласної державної адміністрації.». 

  

3. Це розпорядження набуває чинності з дня його опублікування в газеті 

«Слобідський край». 

 

 

 

Голова обласної державної 

адміністрації        Ю.О. СВІТЛИЧНА 


