Додаток 1
до наказу ОДПІ від 15.01.2018 №1
«Про затвердження графіків особистого
прийому громадян»

Графік
особистого прийому громадян керівництвом інспекції
на 2018 рік
Прізвище, ім’я, по
батькові посадової
особи
Бєлко Ігор Антонович

Посада

День
прийому

Начальник
Кам’янець-Подільської
ОДПІ
Коваль
Перший
заступник
Олександр
начальника
Володимирович
Кам’янець-Подільської
ОДПІ
Щербанюк
Андрій Заступник
начальникаМиколайович
начальник Віньковецького
відділення
Хорошова
Наталія Заступник начальникаВолодимирівна
начальник Городоцького
відділення

кожен
перший
четвер місяця
кожен
четвертий
вівторок
місяця
кожен
понеділок
місяця
кожен
другий,
четвертий
четвер місяця
Баранюк
Наталія Заступник начальникакожне
Василівна
начальник Дунаєвецького вівторок
відділення
місяця
Гребенюк
Григорій Заступник начальникакожен
Петрович
начальник Новоушицького четвер місяця
відділення
Лук'янов
Валентин Заступник начальникакожна середа
Євгенович
начальник Чемеровецького місяця
відділення
Павлюковська
В.о. заступника
кожна
Світлана Петрівна
начальника- начальника
п’ятниця
Ярмолинецького
місяця
відділення

Години
прийому
09.0018.00
09.0018.00

09.0013.00
09.0013.00

09.0013.00
09.0013.00
09.0013.00
09.0013.00

Примітка: попередній запис на прийом проводиться щоденно по вул. Огієнка,
74, каб. 120, тел.5-02-81, 3-94-96, 9-12-16

Прийом громадян проводиться згідно графіку за адресами:
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- Кам’янець
–
Подільська ОДПІ(головний
офіс)м.
Кам’янець- Подільський вул. Огієнка, 74, каб. 120;
- Віньковецьке відділення-смт Віньківці., вул. Соборної України, буд 7
- Городоцьке відділення-м. Городок, вул. Грушевського, 90
- Дунаєвецьке відділення- м.Дунаївці, вул. Червонопартизанська, 21а
- Новоушицьке відділення- смт.Новоушиця пров.Український 6а
- Чемеровецьке відділення- смт. Чемерівці, вул. Центральна, 28
- Ярмолинецьке відділення- смт Ярмолинці, площа 600річчя Ярмолинців1.
Прийом здійснюється відповідно до внутрішнього трудового розпорядку
роботи Кам’янець-Подільської ОДПІ у дні та години, визначені графіком
особистого прийому громадян. Запис на черговий прийом до керівництва
ОДПІ припиняється за десять робочих днів до дати особистого прийому.
Звернення та скарги інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв
Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, жінок, яким
присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", розглядаються керівником
ОДПІ особисто.
Звернення громадян, які мають установлені
розглядаються у першочерговому порядку.
Начальник відділу організації роботи ЦОП
та надання адміністративних послуг

законодавством

І.Б. Ліщук

пільги,
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Додаток 2
до наказу ОДПІ від 15.01.2018 №1
«Про затвердження графіків
особистого прийому громадян»

Графік
особистого прийому громадян
працівниками структурних підрозділів Кам’янець-Подільської ОДПІ
на 2018 рік
Назва структурного підрозділу
Управління
платників

День прийому

обслуговування кожен перший понеділок
місяця;
кожен третій четверг
місяця
Відділ податків і зборів з кожен другий понеділок
фізичних осіб
місяця
Відділ інформаційних технологій кожен третій понеділок
місяця
Відділ моніторингу доходів та кожен четвертий
обліково-звітних систем
понеділок місяця
Сектор організації роботи
кожну другу середу
місяця
Сектор
матеріального кожну четверту середу
забезпечення
та
розвитку місяця
інфраструктури
Сектор
фінансування, кожну першу середу
бухгалтерського
обліку
та місяця
звітності
Спеціаліст
по
роботі
з кожну першу середу
персоналом
місяця
Спеціаліст з питань юридичної кожну першу п’ятницю
роботи
місяця
Працівники
Віньковецького кожну другу п’ятницю
відділення
Кам’янець- місяця
Подільської ОДПІ
Працівники
Городоцького кожну третю п’ятницю
відділення
Кам’янець- місяця
Подільської ОДПІ
Працівники
Дунаєвецького кожну четвергу
відділення
Кам’янець- п’ятницю місяця
Подільської ОДПІ
Працівники Новоушицького
кожен перший четверг
відділення Кам’янецьмісяця
Подільської ОДПІ

Години
прийому
09.00-17.00

09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00

09.00-17.00
09.00-17.00

09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00
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Працівники Чемеровецького
відділення Кам’янецьПодільської ОДПІ
Працівники
Ярмолинецького
відділення
Кам’янецьПодільської ОДПІ

кожен другий четверг
місяця

09.00-17.00

кожен четвертий
четверг місяця

09.00-17.00

Примітка: попередній запис на прийом проводиться щоденно по вул
Огієнка,74, каб. 120, тел.5-02-81, 3-94-96, 9-12-16
Прийом здійснюється відповідно до внутрішнього трудового розпорядку
Кам’янець-Подільської ОДПІ у дні та години, визначені графіком
особистого прийому громадян.
Запис на черговий прийом до керівників структурних підрозділів Кам’янецьПодільської ОДПІ припиняється за п'ять робочих днів до дати особистого
прийому.
Звернення громадян, які мають установлені законодавством пільги,
розглядаються у першочерговому порядку.
Начальник відділу організації роботи ЦОП
та надання адміністративних посл

І.Б. Ліщук

