КОПІЯ

з

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Головного територіального
управління юстиції в Одеській
області
№

4
Начальник управління персоналу

м. Одеса,
вул. 'Богдана
Хмельницького, 34

щосереди

з 14.00
до 17.00

Н ачальник
управління
фінансового
та
матеріальнотехнічного забезпечення

м. Одеса,
вул. Богдана
Хмельницького, 34

щопонеділка
та
щ очетверга

з 14.00
до 17.00

Начальник
нотаріату

питань

м. Одеса,
вул. Богдана
Хмельницького, 34

щ оп’ятниці

з 09.30
до 13.00

питань

м. Одеса,
вул. Богдана
Хмельницького, 34

щ оп’ятниці

з 10.00
до 13.00

Начальник управління реєстрації м. Одеса,
нормативно-правових
актів, вул. Богдана
правової роботи
та правової Хмельницького, 34
освіти

щ оп’ятниці

з 10.00
до 13.00

Начальник
відділу
судової м. Одеса,
роботи
та
міжнародного вул. Богдана
Хмельницького, 34
співробітництва

щ опонеділка
та
щ очетверга

з 14.00
до 17.00

Начальник відділу організаційної м. Одеса,
роботи,
документування
та вул. Богдана
Хмельницького, 34
контролю

щовівторка

з 10.00
до 13.00

щосереди

з 14.00
до 17.00

af.0s~.xw

ГРАФІК
особистого прийому громадян керівництвом
Головного територіального управління юстиції в Одеській області
та керівниками його структурних підрозділів
Посада, прізвище,
ім’я та по батькові
Н ачальник
територіального
О деській області

Місце
прийому

Головного м. Одеса,
управління в вул. Богдана
Х мельницького, 34

ГІерший заступник начальника
|Головного
територіального
Іуправління в О деській області
|3аступник начальника Головного
територіального
управління
ю стиції з питань державної
виконавчої служби - начальник
У правління держ авної виконавчої
служби

м. Одеса,
вул. Богдана
Х мельницького, 34
м. Одеса,
пл. Бориса
Д ерев’янка, 1

Заступник начальника управління м. Одеса,
пл. Бориса
держ авної виконавчої служби
Д ерев’янка, 1
Заступник начальника Головного
територіального
управління
ю стиції з питань державної
реєстрації
начальник
У правління держ авної реєстрації
Заступник начальника
управління держ авної реєстрації
- начальник відділу держ авної
реєстрації актів цивільного стану
управління держ авної реєстрації

м. Одеса,
вул. Старицького, 10-а

День прийому

Час
прийому

з 10.00
щ очетверга
спільно із заступ до 13.00
никами
з
питань
державної виконав
чої
служби
та
державної реєстрації
щ осереди
з 10.00
до 13.00
щосереди

щ овівторка

щ опонеділка

щ очетверга
м. Одеса,
вул. Старицького, 10-а
каб. № 116

Н ачальник
відділу держ авної м. Одеса,
щ опонеділка
реєстрації друкованих засобів вул. С тарицького, 10-а та
масової
інф ормації
та каб. № 104
щ очетверга
громадських ,
формувань
управління держ авної реєстрації

з 10.00
до 13.00

з 14.00
до 18.00

Н ачальник
банкрутства

відділу

з

відділу

Завідувач
сектору з питань
запобігання і виявлення корупції

з 14.00
до 17.00

з 14.00
до 17.00

З Г ІД Н О з
Голови
в ід д іл у орга
д о к у і^ ^ т у н

з 14.00
до 17.00

з

ог.ос

м. Одеса,
вул. Богдана
Хмельницького, 34

