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                                                                                                                                                                    наказом районного
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                                                                                                                                                                      від 20.02.2013 року
                                                                                                                                                         № 21/01-08
	  


Г  Р  А  Ф  І  К
особистого прийому громадян у
Воловецькому районному управлінні юстиції
та структурних підрозділах 

№
з/п
Прізвище, ім”я, 
по батькові
Посада
Місце прийому
Дні прийому
Години прийому
1
Пижик 
Едуард
Васильович
Начальник
районного
управління юстиції
вул. Пушкіна, 8
щопонеділка кожного
тижня

10 –17 год.

2
Курах
Михайло
Михайлович
Начальник 
реєстраційної служби
Воловецького РУЮ
вул. Пушкіна, 6
щодня
кожного тижня;
субота
(згідно окремого графіка)
10-16 год.

3
Медулич
Ірина
Ярославівна
Начальник відділу  ДРАЦС РС Воловецького
РУЮ
вул. Пушкіна, 7
щовівторка
кожного 
тижня 

10 –17 год.


4
Кравець
Марія 
Іваніна
Завідувач
сектору державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно РС
Воловецького РУЮ
вул. Пушкіна, 6
щодня
кожного тижня;
субота
(згідно окремого графіка)
10-16 год.
5
Палей 
Михайло
Михайлович 
Начальник відділу
ДВС
вул.Карпатська,68
щопонеділка,

кожного тижня
10-16 год.
6
Крижанівський 
Ярослав 
Іванович
Заступник
начальника відділу 
ДВС
вул.Карпатська,68
щоп”ятниці кожного
тижня
10 –16 год.
7
Матола
Тетяна
Василівна
Старший державний
виконавець
вул.Карпатська,68
щовівторка
кожного тижня
10 –16 год.
8
Биркович
Оксана
Василівна
Державний
виконавець
вул.Карпатська,68
щочетверга
кожного
тижня
10 –16 год.
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                        ВІДДІЛ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ: 2-40-43
	ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ: 2-26-02
                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Воловецького районного
                                                                                           управління юстиції
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П О Р Я Д О К
здійснення прийому громадян у Воловецькому
районному управлінні юстиції

	З метою поліпшення розгляду особистих звернень громадян в районному управлінні юстиції, підвищення відповідальності та оперативної роботи встановлено такий порядок організації особистого прийому громадян керівниками управління, реєстраційної служби та відділу державної виконавчої служби Воловецького районного управління юстиції.

			1. Прийом громадян проводять працівники управління юстиції та його  структурних підрозділів з 10.00 до  16.00 год.   в   приміщеннях розташування    відповідно: 
                    - вул. Пушкіна, 8 – районне управління юстиції;
	- вул. Пушкіна, 6 – Реєстраційна служба (далі - РС), в т.ч. Сектор державної реєстрації речових прав на нерухоме майно РС Воловецького РУЮ;
	- вул. Пушкіна, 7 – відділ ДРАЦС  РС  Воловецького РУЮ;
	- вул. Карпатська,68  - відділ ДВС Воловецького РУЮ
згідно Графіка, затвердженого наказом начальника районного управління юстиції.

	2. Начальник управління, начальник реєстраційної служби, начальник відділу ДРАЦС РС Воловецького РУЮ, начальник сектору державної реєстрації речових прав на нерухоме майно РС Воловецького РУЮ, начальник відділу ДВС Воловецького РУЮ проводять особистий прийом громадян з питань, які відносяться до їх компетенції у дні і години, визначені графіком прийому.

	3. Попередній запис на прийом до начальника управління, начальника реєстраційної служби, начальника відділу ДРАЦС РС Воловецького РУЮ, начальника сектору державної реєстрації речових прав на нерухоме майно РС Воловецького РУЮ, начальника відділу ДВС Воловецького РУЮ не проводиться, а здійснюється у відповідності з графіком у порядку звернення.

	4. Облік усних звернень громадян по особистих питаннях ведеться у журналах встановленої форми.

	5. Звернення Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першочергово начальниками управління юстиції, реєстраційної служби та відділу ДВС.  

	6. Письмові звернення громадян, подані на особистому прийомі, передаються для реєстрації та паралельного опрацювання працівниками районного управління юстиції.

	7. Реєстраційна служба, відділ ДРАЦС РС Воловецького РУЮ, сектор державної реєстрації речових прав на нерухоме майно РС Воловецького РУЮ,  відділ ДВС  Воловецького РУЮ, яким надсилаються на розгляд письмові звернення з особистого прийому, зобов”язані у встановлені законодавством України терміни направляти заявникам відповіді та повідомляти про результати їх розгляду районне управління юстиції.

8. Письмові звернення громадян щодо діяльності реєстраційної служби, відділу ДРАЦС РС Воловецького РУЮ, сектору державної реєстрації речових прав на нерухоме майно РС Воловецького РУЮ,  відділу ДВС  Воловецького РУЮ проходять централізовану реєстрацію в районному управлінні юстиції. 




Головний спеціаліст
Воловецького РУЮ                                                                                    Н.В.Мадяр

