
MIHICTEPCTBO ЮСТИЦIi УКРАiНИ

ПIВДЕННО-ЗАХIДIЕ МIЖРЕГIОНАЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ
MIHIсTEгсTBA юстицIi 1м.rва,но-ФрАнкIвськ)

нАкАз

lr о/, zоlю Iвано-Франкiвськ

Про затвердження Графiка особистого
прийому громадян керiвниками
струкryрних пiдрозлiлiв
Пiвденно-Захiдного мiясрегiонального управлiння
MiпicTepcTBa юстицii (м. Iвано-Франкiвськ)

Вiдповiдно до cTaTTi 22 Закону УкраiЪи кПро звернення громадян>

НАКАЗУЮ:

l. ЗатвердлтИ ГрафiК особистого прийому громадян керiвниками

структурних пiлроздiлiв Пiвденно-Захiдного мiжрегiонального упрашiнrrя
MiHicTepcTBa юстицii (м. Iвано-Франкiвськ) (лалi - Графiк), що додаеться.

2, Керiвникам стуктурних пiдроздiлiв Пiвденно-Захiдrого
мiжрегiонального управлiння MiHicTepcTBa юстицiт забезпечити виконання

зu!значеIlого Графiка.

3. Сектору комунiкацii з громадськiстю Пiвденно-ЗахiдIого
мiжрегiонального управлiння MiHicTepcTBa юстицii забезпечити опублiкування

цього наказу на офiцiйному вебсайтi.

4. Ковтроль за виконаIfilrIм цього Еzlказу заJIишttю за собою.

Начальник управлiн Вiкгорiя ВАСИЛЬЧУК

щ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Пiвденно-Захiдного
мiжрегiонального управлiння

iHicTepcTBa юстиц1l
Ns4/f.

грАФIк
особистого прийому керiвництвом Пiвденно-захiдного мiжрегiональпого

управлiння MiHicTepcTBa юстицii (м, Iваво-Франкiвськ)

J\!
п/п

Посада Алреса [Hi прийому Годинrr
прийому

Заступник начальника

управлiння
забезпечення

примусового виконаItЕя

рiшень у Закарпатськiй
областi - начЕцьЕик
вiддiлу оргацiзацii та

контролю за
виконztнням rшень

м. Ужгород,
пл. Ш. Псгефi, 14 Щосереди 10.00- 1з.00

Засryпник начаJIьЕика

управлiння
забезпечення

примусового виконаншI

рiшень в IBaHo-
Франкiвськiй областi -

Еачальник вiддiлу
органiзачii та контролю
за виконанням lшень

м. Iвано-Франкiвськ,
вул. Галицька,45 Щосереди l0.00-13.00

Заступник ЕачальЕика

управлiння
забезпечення

примусового виконанЕrI

рiшень у
Тернопiльськй областi

- начаJIьIIик вiддiлу
органiзачii та контролю
за виконанням 1шень

м. Тернопiль,
вул. Грушевського, 8 Щовiвторка l0.00_1з.00

з

Засгупник начальЕика

управлiння
забезпечення

м. Чернiвчi,
вул. Л. Кобилицi,21А Щовiвторка 10.00-1з.00

1.

2,

г



примусового виконаннJI

рiшень у Чернiвецькiй
областi - начaшьник
вiддiлу органiзацii та

контролю за
виконaнням рiшень

5 Засryпник начальника

управлiння
забезпечення

примусового виконаннrI

рiшень у Закарпатськiй
областi - нач€rльник
вiддiлу примусового

виконання рiшень

Щовiвторка 10.00-17.30

Засryпник начЕtльника

управлiння
забезпеченrrя

примусового викон:lння

рiшень в IBaHo-
Фраккiвськiй областi -

наччшьник вiддiлу
примусового викоЕання

рiшень

м. Iвано-Фравкiвськ,
вул. Галицька, 45

Щопонедiл
ка

l0.00- 13.00

,7 Заступник начальника

управл iння
забезпечення

примусового виконаннJI

рiшень у
Тернопiльськiй областi

- начальник вiддiлу
примусового викоЕаннJI

рiшень

м. Тернопiль,
вул. Грушевського, 8 Щосереди 09.00-13.00

8 Засryпник начальника

управлiння
забезпеченrrя

ПРИМУСОВОГО ВИКОНЕIННЯ

рiшень у Чернiвецькiй
областi - начальник
вiддiлу примусового

виконання рiшень

м. Чернiвцi,
вул. П. Щелана,11

Щосереди 10.00-12.00

9 Начальник Управлiння
державного peecTpauii

м. Iвано-Франкiвськ,
вул. Василiянок, 6 Щочетверга 10.00-13.00

10. начальник м. Iвано-Франкiвськ, Щовiвторка

м. Ужгород,
пл. Ш. Пегефi, 14

6.

l0.00-13.00



цент.шьЕого вiддiJry
державно1 реестац1l

aKTiB цивiльного

вул. Гаркушi, 15

11. Начальник вiддi.тry

державноi peecTpauii
aKTiB цивiльного стану у
з патськiй областi

м. Ужгород,
пл. Народпц 4 Щосереди 10.00-13.00

12. Нача.ltьник вiддirry

державноi peecTpauii
aKTiB цивiльного стану у
т нопiльськiй областi

Щосереди 10.00_13.00

Цачальник вiддiлу
державноi реестрачii

aюiB цивiльного стану у
ч нiвецькiй областi

м. Чернiвцi,
вул. Кобилянськоi, 3 1

Щоп'ягницi 10.00- l3.00

14. Ёа"ал"ник Управлiння
н

м. Iвано-Франкiвськ,
Га i,15A Щовiвторка 10.00-13.00

l5. Начальник Управлiння
п онал

м. Iвано-Франкiвськ,
в л.Г нва.пьдська, l 1

Щовiвторка 10.00-13.00

16. начальник вiддiлу
б а

м. Iвано-Франкiвськ,
л,Г нва.гtьдська, l 1

Щочетверга

|7, Начальник вiддi.тrу

державноi peecTparrii
нормативно-правових

акгiв

м. Iвано-Франкiвськ,
вул. Грюнвальдська, 8 Щочегверга l0.00_1з.00

18. Начальник вiддЬrу
судовоi роботи та

мiжнародноi правовоi
допомоги

м. Iвано-Франкiвськ,
вул. Грюнвальдська, ll Щовiвторка

l9. м. Iвано-Франкiвськ,
вул. Грюнвальдська' 11

Щосерели 10.00-1з.00

Начальник вiддiлу органiзацiйноi роботи,
документування та контролю
Пiвденно-Захiдного мiжрегiонального управлiння
MiHicTepcTBa юстицii
(м. Iвано-Франкiвськ) и Наталiя РоЗМЕТАнЮк

м. Тернопiль,
Грушевського, 8

l3.

10.00-13.00

10.00-13.00

Завi,ryвач сектору з
пит lь запобiгання та

виявлеt{ня корупцii

нк


