ГРАФІК
особистого прийому громадян керівниками структурних підрозділів
районної державної адміністрації, територіальних органів
міністерств та відомств України у районі
Прізвище, ім’я, по
батькові
Балим
Світлана
Олександрівна
Бухикало
Віталій Миколайович
Горобець
Людмила Миколаївна

Данилів
Наталія Олександрівна

Посада
начальник відділу
культури і туризму
райдержадміністрації
в.о. начальника управління
Держпродспоживслужби в
Онуфріївському районі
головний лікар КЗ «Центр первинної
медико-санітарної допомоги
Онуфріївського району»

Залюбовська
Олена Анатоліївна
Зозуля
Ольга Володимирівна
Іванченко
Лідія Олександрівна

директор територіального центру
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Онуфріївського
району
завідувач сектору інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю райдержадміністрації
завідувач, адміністратор сектору
надання адміністративних послуг
райдержадміністрації
начальник служби у справах дітей
райдержадміністрації
начальник відділу агропромислового
розвитку райдержадміністрації
головний лікар центральної районної
лікарні

Калантаєвська
Світлана Миколаївна

начальник фінансового управління
райдержадміністрації

Ковальова
Любов Петрівна

начальник управління Державної
казначейської служби України в
Онуфріївському районі

Єрмакова
Ірина Миколаївна
Журавльова
Наталія Миколаївна

Дні та години
прийому
1-й четвер,
2-й, 3-й, 4-й
вівторок
з 9.00 до 17.00
щовівторка
щочетверга
з 9.00 до 12.00
щопонеділка
з 9:00 до 11:00
з 14:00 до 16:00
щосереди
з 10:00 до 12:00
з 14:00 до 17:00
щоп’ятниці
з 9:00 до 11:00
з 14:00 до 16:00
Щосереди
щоп’ятниці
з 8.00 до16.00
щовівторка
з 09.00 до 10.00
щопонеділка
з 9.00 до 11.00
щосереди
з 8.00 до12.00
щопонеділка
з 8.00 до 12.00
щовівторка
щочетверга
з 9.00 до 11.00
з 14.00 до 17.00
1-й і 3-й
вівторок
1-й і 3-й четвер
з 9.00 до 17.00
щовівторка
з 10.00 до 12.00

Кравцов
Віталій Миколайович

щопонеділка
з 9.00 до 14.00

Мороков
Ярослав Юрійович

начальник Онуфріївського відділення
поліції Олександрійського відділу
поліції головного управління
Національної поліції України в
Кіровоградській області
комісар Онуфріївського районного
військового комісаріату

Мусієнко
Лариса Олександрівна

завідувач архівного сектору
райдержадміністрації

Нестерова
Оксана Вікторівна

начальник відділу економічного
розвитку, торгівлі та інфраструктури
райдержадміністрації
начальник відділу Держгеокадастру в
Онуфріївському районі
начальник відділу освіти
райдержадміністрації

щосереди
щоп’ятниці
з 8.00 до 12.00
щоп’ятниці
з 10.00 до 11.00

Перев’язко
Марія Андріївна
Самородченко
Олена Григорівна
Стрельцов
Юрій Вікторович
Тарабан
Олег Вікторович
Фірсова
Валентина Борисівна
Чаун
Сергій Миколайович
Явтушенко
Микола Іванович

щовівторка
з 9.00 до 17.00

щосереди
з 9.00 до 12.00
2-а і 4-а
п’ятниця
з 8.00 до 12.00
щопонеділка
з 10.00 до 13.00

начальник районного сектору
управління державної служби
України з надзвичайних ситуацій у
Кіровоградській області
начальник управління праці та
щовівторка
соціального захисту населення
щочетверга
райдержадміністрації
з 9.00 до 11.00
директор районного центру
щовівторка
соціальних служб для сім'ї, дітей та
щочетверга
молоді
з 9.00 до 17.00
головний спеціаліст сектору молоді та
щочетверга
спорту райдержадміністрації
з 9.00 до 11.00
начальник відділу містобудування,
1-а і 3-я середа
архітектури, житлово-комунального
з 8.30 до 12.00
господарства та будівництва
райдержадміністрації

