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МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ  

ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З  

 

______________ Київ № ________ 

 

 

Про затвердження графіків особистого 

прийому громадян керівництвом та 

керівниками структурних підрозділів 

Міністерства з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій 

України  

 

 

 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян»  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити такі, що додаються: 

1) Графік особистого прийому громадян керівництвом Міністерства з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України; 

2) Графік особистого прийому громадян керівниками структурних 

підрозділів Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства з питань 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 

26 червня 2017 року № 73 «Про затвердження Графіка особистого прийому 

громадян керівництвом Міністерства з питань тимчасово окупованих територій 

та внутрішньо переміщених осіб України». 

3. Відділу документального забезпечення, роботи зі зверненнями 

громадян та доступу до публічної інформації забезпечити організацію 

особистих прийомів громадян керівництвом Міністерства з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України. 

 



 

 

4. Директорату  інформаційної  політики забезпечити оприлюднення 

цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства з питань                   

реінтеграції тимчасово окупованих територій України. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Віце-прем'єр-міністр України – Міністр      Олексій РЕЗНІКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства з питань 

реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України 

_______________ року № ____ 

 

ГРАФІК 

особистого прийому громадян керівництвом Міністерства з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України 

 

Призвіще, імя, по батькові, 

посада 

Дні прийому Години прийому 

Замлинський  

Ростислав Теодозійович 

 

Перший заступник Міністра 

перший четвер  

непарного місяця 

з 14:00 

до 16:00 

Яременко  

Ігор Олександрович  

 

Заступник Міністра з питань 

європейської інтеграції 

третій четвер 

непарного місяця 

з 14:00 

до 16:00 

Голованчук  

Інна Олександрівна 

 

Заступник Міністра 

перший четвер 

парного місяця 

з 14:00 

до 16:00 

Сейтхалілєв  

Снавер Енверович  

 

Заступник Міністра з питань 

цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації 

другий четвер 

парного місяця 

з 14:00 

до 16:00 

Ващенко  

Костянтин Олександрович 

 

Державний секретар 

Міністерства 

третій четвер 

парного місяця 

з 14:00 

до 16:00 

______________ 

Примітка. Попередній запис на особистий прийом до керівництва Міністерства з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України здійснюється не пізніше 

ніж за сім днів до дня особистого прийому за номерами телефону: (044) 536 92 40,  

(044) 536 92 34. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства з питань 

реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України 

_______________ року № ____ 

 

ГРАФІК 

 особистого прийому громадян керівниками структурних підрозділів 

Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 

 

Структурний підрозділ Дні прийому 

(щотижня) 

Години 

прийому 

Телефон 

Директорат стратегічного 

планування та європейської 

інтеграції 

Середа 13:00-14:00 (044) 536-92-54 

Директорат інформаційної 

політики 

Вівторок 11:00-12:00 (044) 536-92-56 

Директорат інфраструктури 

 

Середа 15:30-16:30 (044) 536-92-47 

Директорат реінтеграції та 

гуманітарного розмінування 

Четвер 10:00-11:00 (044) 536-92-54 

Директорат захисту 

конституційних прав 

Середа 15:30-16:30 (044) 536-92-41 

Директорат цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і 

цифровізації 

П’ятниця 11:00-12:00 (044) 536-92-58 

Департамент соціально-

гуманітарної політики та 

внутрішньо переміщених осіб 

Середа 11:00-12:00 (044) 536-92-52 

Юридичне управління 

 

Вівторок 10:00-11:00 (044) 536-92-38 

Департамент фінансів, 

бухгалтерського обліку та 

ресурсного забезпечення 

Вівторок 10:00-11:00 (044) 536-92-59 

Управління роботи з персоналом 

та організаційного розвитку 

Середа 10:00-11:00 (044) 536-92-33 

Відділ документального 

забезпечення, роботи зі 

зверненнями громадян та доступу 

до публічної інформації 

 

Щоденно 

 

в робочий час 

(044) 536-92-40 

(044) 536-92-34 

 

                            ________________________________________ 


