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ДШПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМППСГРАЩЯ 

пр. Клрова, 1, м. Днтропетровсыс, 49004 тел. 742-89-80, 742-88-59, факси (056) 770-31-22, 742-83-84 
е-тай пио@а<1т.с1р.иа, Ьйр://шш\у.ас1т.ф.доу.иа, Код СДРПОУ 00022467 

оз.щг.лл/г мо/е/щ,/^ школленку е. 
Е-таП: 1ш+гедиез1:-4359-
128 Д188@Ло5йф.ргаус1а.сот.иа 

Про розгляд запиту 
на шформащю 

1 Шановний пане Сгоре! 

На Ваш запит на шоормащю ввд 28.03.2015, що надшшов до 
облдержадмшютраци та зареестрований 30.03.2015 за №90/0/48-15 щодо 
центр1в надання а^цмшютративних послуг ДншропетровськоУ обласи, 
повщомляемо наступйе. 1 

Згщно 31 статтеф 1 Закону Украши "Про доступ до публ1чно1 шформаци" 
(дал1 - Закон) публ1чйа шформацк - це вщображена та задокументована будь-
якими засобами та н! будь-яких нос1ях шформацш, що була отримана або 
створена в процес1| виконанйя суб'ектами владних повноважень сво'1х 
обов'язюв, передбачених чинйим законодавством, або яка знаходиться у 
ВОЛОД1НН1 Суб'еКТ1В владних Йовноважень, 1НШИХ розпорядншав ПубЛ1ЧН01 
шформацп, визначених цим Законом. 

Таким чином, 1Ваш загит пщпягае задоволенню шляхом надання 
шформацп по пункту; 1, а саме - загальш вщомосп про центри надання 
адмшютративних послуг Дшпропетровсько1 область 

Щодо пушспв 2,|3 Вашого! запиту, то вони стосуються питань, пов'язаних 
з оформлениям закорд^нних пасйорт1в (у т.ч. бюметричних), що не в1дноситься 
до публ1чно1шформацц, а по суп е зверненням. 

Стаття 2 Закону ^изначае, що цей Закон не поширюеться на вщносини у 
сфер1 звернень громаден, яю регулюються спещальним законом. 

Враховуючи вищезазначене, Ваше звернення буде розглянуто у порядку 
та строки, передбачеш Законом Украши "Про звернення громадян". 

Про результата ррзгляду звернення Вас буде повщомлено департаментом 
економ1чного розвитку рблдержадмшютрацн. 

Додаток: на 4 арк. в елекгронному виглядь 

3 повагою | 

Виконуюча обов'язки 
заступника голови о ^ г ^ и п п к а 1 ш ш о и В 1 л 

облдержадм1тстрацЙ | | Т.1.ШЕБЕКО 

0 0 7 З Э 1 ^ 8 742 85 79 I 



Додаток 1 

З а г а л ь ш в щ о м о с п п р о ц е н т р а н а д а н н я а д м ш г с т о а т н в н н х послуг Д н ш р о п е т р о в с ь к о Т облает? 

Н&э&я центру Вид центру 
Дат» 

в1дкриття 
центру 

Форма 
утворення 

центру 
. (постУЫо 
дЬочнй робочий 

орган, 
структурннЙ 

п)дро1д{л) 

Адреса центру Индекс, область, 

номер будинку) 

Веб-сайт центру або 
спец>алЬована веб-сторшка 
центру на с«М органу, по 

створив центр 
ГрафЫ робота центру Годннн прийому суб'сктЬ 

меряеяь у центр! 

ОргааЫийя вадавяя 
ад^нктратнвних послуг у оопрЬ Нлыскть сп1вро<Ятешс1в центру: 

Н&э&я центру Вид центру 
Дат» 

в1дкриття 
центру 

Форма 
утворення 

центру 
. (постУЫо 
дЬочнй робочий 

орган, 
структурннЙ 

п)дро1д{л) 

Адреса центру Индекс, область, 

номер будинку) 

Веб-сайт центру або 
спец>алЬована веб-сторшка 
центру на с«М органу, по 

створив центр 
ГрафЫ робота центру Годннн прийому суб'сктЬ 

меряеяь у центр! 

через 
адмМстратора, як 

передбачено 
ЗшоюмУкрЛш 

"Про 
адмМстратнвк! 

послугн" 
(так/к0 

чера 
представшая 

суб'ектЬ 
надання 

цмЫсчютади 
х послуг 

кер1вник центру (ПШ) 

к!лыекть пркзвачеша 
адмНпстряторЬ (не 
стосустъся державних 

адм1гастр«торш 
ДОЗВ1ЛЫПХ ЦСЯ1р11) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 
Центр наданнн адштстративних 
послуг "Мунщипальний центр 
послуг м.Вшьнопрськ" 

с" 5е ••Я&а ДЛГв̂ ЙУЯЯЯЬв* 1КЯ 9 & 

шсысий 

«яламувчжлв. 

25.09.2013 ПОСПЙНО 
диочий 
робочий 

орган 
«ар * Ь, в 

51700, Дншропетровська 
обл., м. Вшьнопрсыс, 
вул.Варена, 15 

я -.•инЛз» Ш 

Ь«р:уПпо81Г5к. йр.иа понедшок, середа, п'ятниця: 
08.00-17.00; вшторок, 
четверг 08.00-20 00; субота: 
08.00-16.00 

понедшок, середа, 
п'ятниця: 08.00-17.00; 
в1второк, четвер: 08.00-20 
00; субота: 08.00-16.00 

* ч* , леят 

так таг 

« • у а и н ^ п 

Баб1ч Тетяна 
Володимир^вна 

4 

Центр надання адашпстративних 
послуг "Мгсысий центр 
мутципальних послуг" 
Дншродзержинсько! шсько! рада 

шсысий 27.02.2013 струстурний 
гадроздш 

51900, Дншропетровська 
обл., м.Дншродзержннськ, 
Комсомолъський пр. 10/12 

Ь«р:\у\у>у. йп(12.§оу.иа понедшок, середа: 08.00-
17.00; в1второк, четвер: 
08.00-20.00; субота: 
09.00-16.00 

понедшок, середа, 
п* ятшщя: 08.00-17.00; 
вхвторок, четвер: 08.00-
20.00; субота: 09.00-16.00 

так так Гурська Марина 
Гарривна 

4 

Фшя центру надання 
адштстративних послуг 
ДншропетровськоГ шсько! рада 
"Правобережний" 

мгськобласний 25.09.2013 структур НИИ 
шдроздш 

49000, Дгапропетровська 
обл., м. Дншропетровськ, 
просп. Карла Маркса, 75 

е-$ег\чсез.<1р.§оу.иа ' понедшок, середа: 
09.00-18.00; вхвторок, 
четвер: 09.00-20.00; 
п'ятниця: 09.00-16.45; 
субота: 10.00-16.00 

понедшок, середа: 
09.00-18.00; в^второк, 
четвер: 09.00-20.00; 
п'ятниця: 09.00-16.45; 
субота: 10.00-16.00 

• так Шскоха Натали 
1ватвна 

3. 

Фшя центру надання 
адштстративних послуг 
ДншропетровськоГ шсько! ради 
"Лвобережний" 

мгськобласний 25.09.2013 структур НИИ 
шдроздш 

49051, Дншропетровська 
обл., м. Дншропетровськ, 
просп. Газета "Правда", 42 

е-$ег\чсез.<1р.§оу.иа ' 

понедшок, середа: 
09.00-18.00; в1второк, 
четвер: 09.00-20.00; 
п'ятниця: 09.00-16.45; 
субота: 10.00-16.00 

понедшок, середа: 
09.00-18.00; вхвторок, 
четвер: 09.00-20.00; 
п'ятниця: 09.00-16.45; 
субота: 10.00-16:00 

• так Шскоха Натали 
1ватвна 

2 

Центр надання адашпстративних 
послуг Жовтоводсько! шсько! 
ради 

шсысий 25.09.2013 ПОСПЙНО 
ддочий 
робочий 

орган 

52204, Дншропетровська 
обл., м.Жовт1 Води, вул. 
Петровського, 33 

\у\у\у.2Ь0УЙУ0(1у.(1р.иа понедшок, середа: 
08.00-17.15; в1второк, 
четверг: 08.00-20.00; 
ця'шнца, субота: 08.00-
15.00 

понедшок, середа: 
08.00-17.15; В1ВТОРОК, 
четверг: 08.00-20.00; 
пятниця, субота: 
08.00-15.00 

так так ЗаяцЬ Оксана 
Володашф1вна 

2 

Центр надання адштстративних 
послуг "Муншипальний центр 
послуг м.Кривого Рогу" 

шсысий 24.04.2013 структур ний 
шдроздш 

50101, Дншропетровська 
обл., ы. Кривнй Рхг, 
пл.Радянсыса, 1 

Ьнр:кгууутЬ.<1р.иа понедшок, середа, п'ятниця: 
08.30-17.00; В1второк, 
четвер: 08.30-20.00; 
субота: 08.30-17.00 

понедшок, середа, 
п'ятниця: 08.30-17.00; 
в1второк, четвер: 08.30-
20.00; субота: 08.30-
17.00 

так так Романовська 
Натодя Ьшвна 

13 

Центр надання адашпстративних 
послуг шета Марганца 

шсысий 19.09.2013 ПОСПЙНО 
диочий 
робочий 

орган 

53400, Дгапропетровська 
обл., м.Марганець, 
вул.Радянська, 29-а 

Ькр :таг§апе*з-га<1а.(1р.иа 
сепй"_тутс1ра1шЬ_ро51и§.Ь 
(т1 

понедшок, середа: 
08.00-18.00; в1втор0к, 
четвер: 08.00-20.00; 
пятниця: 08.00-17.00; 
субота: 08.00-16.00 

понедшок, середа: 
08.00-18.00; вгвторок, 
четвер: 08.00-20.00; 
п ятаиця: 08.00-17.00; 
субота: 08.00-16.00 

так так БаранжОлена 
Григор1вна 

3 

Центр надання адштстративних 
послуг и. Шкополя 

шсысий 29.08.2013 структур НИЙ 
гадроздш 

53213, Дншропетровська 
обл., и. Шкополь, 
вул. Електрометалурпв, 3 

ЬПр:ро11а1.шкоро1.пе( понедшок, середа: 
09.00-20.00; В1ВТОрок, 
четвер: 09.00-18.00; 
п'ятниця: 09.00-16.45; 
субота: 09.00-16.00 

понедшок, середа: 
09.00-20.00; в1второк, 
четвер: 09.00-18.00; 
п'ятниця: 09.00-16.45; 
субота: 09.00-16.00 

так так в.о. кершника 
Новикова 1рииа 
Микола1вна 

5 



Додаток 1 

Загальш вшомосп про нентри надання адмшктративних послуг ЛншропетровсысоТ обласп 
ОргаяЬацЬвишна 

щмМстратганих послуг у цетр!: Шлыс1стъ спЬро№яшсЬ центру: 

Цеэтр надання адштстративних 
послуг внконавчого комитету 
НовомосковськоГ шсысо1 ради 

шсысий 16.09.2013 структурний 
шдроздш 

51200, Дшрпопетровська 
обл., м. Новомосковсыс, вул. 
Червоноаршйсыса, 1 

Ьйр :поуопю&ко узк-
а<1тсеп(ег.<1р.иа 

понедшок: 08.00-17.15; 
в!вгорок: 08.00-20.00; 
середа: 08.00-20.00; 
четвер: 08.00-17.15; 
п'ятниця: 08.00-16.00; 
субота: 08.00-14.00 

понедшок: 08.00-17.15; 
виггорок 08.00-20.00; 
середа: 08.00-20.00; 
четвер: 08.00-17.15; 
п'ятниця: 08.00-16.00; 
субота: 08.00-14.00 

так так Ковальова Натал1я 
Микола1вна 

4 

Ц е т р надання адштстративних 
послуг виконкому 
Орджошгадзевсько! шсысо? ради 

шсысий 08.08.2013 поспйно 
даючий 
робочий 

орган 

53300, Дншропетровська 
обл., м. Орджондадзе, вул. 
Калшша, 48 

ЬПрягйгЬошЫйге.огз понедшок, середа, п'ятниця: 
09.00-16.00; в1второк, 
четвер: 09.00-20.00; субота: 
09.00-15.00 

понедшок, середа, 
п'ятниця: 09.00-16.00; 
в1второк, четвер: 09.00-
20.00; субота: 09.00-15.00 

так так Клочковська 1нна 
ВЬстор1вна 

2 

Центр надання адштстративних 
послуг м. Павлограда 

шський 08.10.2013 структурний 
гпдроздш 

51400, Дншропетровська 
обл., м. Павлоград, 
вул.Шевченка, 132 

рау1о§гад-оШс1а1 .ог§ понедшок, середа: 08.00-
17.00; в1второк, четвер: 
08.00-20.00; п'ятниця, 
субота: 08.00-16.00 

понедшок, середа, 
п'ятниця, субота: 09.00-
16.00; в1второк, четвер: 
11.00-19.00 

так ш Савченко 1рина 
Ягавна 

7 

Центр надання адштстративних 
послуг виконкому 
Першотравенсько? масыю? ради^-

шсысий 20.09.2013 

•А, 

структурний 
шдроздш 

52800, Дншропетровська 
обл., м. Першотравенсыс, 
пул Л1и дьну ^^..чаа. 

Ьпр:рсгзЬгас1а.с1р.иа/ш(1ех.р 
Ьр ($еп(г-падаппуа-
аДттзОаЙУткЬ^^^иай . 
ро$1и§.Ь(т1 

понедшок, середа, п'ятниця: 
08.00-17.00; в1второк, 
четвер: 13.00-20.00;*субота?ь 
09.00-16.00 

понедшок, середа, 
п'ятниця: 08.00-17.00; 
в1второк^четверЫ 3 ООв^^ 
20.00; субота: 09.00-16.00 

так так Дунаева Орися 
ПетрЕвна 

1 

Центр надання адашпстративних 
послуг СинельниювськоГ шськоГ 
ради 

шський 29.04.2013 поспйно 
ДЦОЧИЙ 

робочий 
орган 

52500, Дтпропетровська 
обл., м. Синельникове, вул. 
Богми, За 

1шр:пи1а.$те1шкоуо.пе( понедшок, середа: 08.00-
17.00; вхвторок, четвер: 
08.00-20.00; п'ятниця, 
субота: 08.00-16.00 

понедшок, середа: 08.00-
17.00; вхвторок, четвер: 
08.00-20.00; п'ятниця, 
субота: 08.00-16.00 

так так Корнев Олег 
Леонщович 

2 

Центр надання адашпстративних 
послуг внконавчого коштету 
Тертвсысо? шсысо? рада 

М1СЫСИЙ 01.10.2013 поспйно 
диочий 

робочий 
орган 

51500, Дшлропетровська 
обл., м. Тершвка, 
вул. I. Петрова, 13 

Ь(!р:(егпгада. йр.иа понедшок, середа: 
08.00-17.00; вгвторок, 
червер: 12.00-20.00; 
п'ятниця, субота: 
08.00-16.00 

понедшок, середа: 
10.00-17.00; в1второк, 
червер: 13.00-20.00; 
п'ятниця, субота: 
08.00-16.00 

так га Албатова Ольга 
Вистор1вна 

3 

Центр надання адштстративних 
послуг АпостоЛ1в сько! районно? 
державно? адшшстрацц 

районний 05.09.2013 структурний 
пщроздш 

53802, Дншропетровська 
обл., Апостол1вський район 
м. Апосголове, 
вул. Набережна, 18 

ЬПр:аро5(-т.(1р.§оу.иа понедшок, середа: 09.00-
20:00; в1второк, четвер: 
09.00-18:00; пятница: 09.00-
16.45; субота: 09.00-16.00 

понедшок, середа:09.00-
20:00; в1второк, четвер: 
09.00-18:00; пятниця: 
09.00-16.45; субота: 09.00-
16.00 

так так Причисысий 
Андр1Й Серпйович 

2 

Центр надання адшшстратнвних 
послуг Василыовсысого району 

районний 08.08.2013 поспйно 
даючий 

робочий 
орган 

52600, Дншропетровська 
обл., Василыовський район, 
смт. Василыовка, вул. 
Партизанська, 150 

ш.ёр.@оу.иа 
понедшок, середа: 08.00-
17.00; в1второк, четвер: 
08.00-20.00; п ягаиця: 08.00-
15.45; субота: 08.00-16.00 

понедшок, середа: 08.30-
15.30; в1второк, четвер: 
08.30-18.30; 
п'ятниця: 08.00-15.00; 
субота: 09.00-13.00 

так так 2 

Центр надання адштстративних 
послуг Верхньодншровсько! 
районно? державно! адшшстрацц 

районний 15.03.2013 поспйно 
даючий 
робочий 

орган 

51600, Дгапропетровська 
обл., Верхньодншровсышй 
район, 
м.Верхньодншровсыс, 
пр.Легана, 21 

лу^у\у.уегЬ-гп.др.еоу.иа понедшок, середа, п'ятниця: 
08.00-15.00, вшторок, 
четвер: 08.00-20.00, субота: 
08.00-15.00 

понедшок, середа, 
п'ятниця: 08.00-15.00, 
в1второк, четвер: 08.00-
20.00, субота: 08.00-15.00 

так так Савченко 1ванна 
Володимвршна 

1 

Центр мяпяння адштстративних 
послуг Дншропетровсько? 
райдержадшшстраци 

районний 23.09.2013 структурний 
гпдроздш 

52005, Дтпропетровська 
обл., Дншропетровський 
район, смт. Ювшейне, вул. 
Тепличыа, 19 

с1шрг.ф.§оу.иа понедшок, середа: 09.00-
18.00; в1второк, четвер: 
09.00-20.00; п'ятниця, 
субота: 09.00-16.00 

понедшок-п'ятниця: 
09.00-18.00 

так так Таран Ольга 
Рубешвка 

3 

Центр надання адштстративних 
послуг Кривор!зько? районно? 
державно? адьшпстрацН 

районний 12.07.2013 поспйно 
дцочий 

робочий 
орган 

50002, Дтпропетровська 
обл., м. Кривий Р1Г, 
вул.Кобилянсысого, 152 

Ьйр:\у>у>у.кпу-гп.др.50у.иа понедшок, середа: 
08.00-17.00; в1второк, 
четвер: 08.00-20.00; 
п'ятниця: 08.00-15.45; 
субота: 08.00-16.00 

понедшок, середа: 
08.00-17.00; вхвторок, 
четвер: 08.00-20.00; 
п'ятниця: 08.00-15.45; 
субота: 08.00-16.00 

так так 2 



Додаток 1 

Загальш вщомосп про центов надання адмшктпативннх ПОСЛУГ ДншропетровськоТ облает! 
ОрлшЫих1я "^УД" 

адмЫктратшнкх послуг у центр!: Юлькктъ сл1вро<Утник1в центру: 

Центр н^ддчня адм^щотративтпг 
послуг Криничансыео! 
райдержадшетраци 

районний 05.06.2013 ПОСПЙНО 
диочий 
робочий 

орган 

52300, Дншропетровська 
область, Криничавсысий 
район, сыт. Кринички, вул. 
Центральна, буд. 13 

ш.др.$оу.иа 
понедшок, четвер: 09.00-
20.00; вгвторок, 
середа: 09.00-18.00; 
п'ятниця: 09.00-16.45; 
субота: 08.00-16.00 

понедшок, четвер! 
09.00-20.00; 
в1второк, середа: 09.00-
18.00; п'ятаивд: 09.00-
16.45; субота: 08.00-16.00 

так так в.о. кер1вника 
Яковлев Серий 
Миколайович 

2 

Центр ряддння адашпстративних 
послуг МагдалишвсыеоГ 
ряйтуржядм^т^стрят^Т 

районний 29.12.2011 ПОСПЙНО 
диочий 

робочий 
орган 

5 И 00, Дншропетровська 
область, Магдалншвсысий 
район, смт.Магдалитвка, 
вул.Радянська,46 

Ьпр: уулучу. та§с1-гп. др .§о V. иа понедшок-субота: 
08.00 - 20.00 

понедшок-субота: 
08.00 -20.00 

так так Прохода Свплана 
Анатоливна 

2 

Центр надання адашпстративних 
послуг Меяавсысо! районно! 
державно! адшшстраци 

районний 06.06.2013 структур ний 
шдроздш 

52900, Дншропетровска 
обл., Межшсышй район, емт 
Межова, вул. Фрунзе, 5 

ЬКр :лулччу.те§еу-
ш.ф.^оу.иа 

понедшок, середа: 09.00-
20.00; В1второк, четвер: 
09.00-18.00; п'ятниця: 09.00-
16.45; субота: 09.00-16.00 

понедшок, середа: 09.00-
20.00; в1вт0р01^ четвер: 
09.00-18.00; п'ятниця: 
09.00-16.45; субота: 09.00-
16.00 

так так Новак 1рнна 
Федоршна 

1 

Центр «адяння адштстративних 
ПОСЛУГ НЬЮПОЛЬСЙКЙ- ~4ЫЙ!КАЯ 
райдержадшюстраци 

районний 15.03.2013 ПОСПЙНО 

робочий 
орган 

53200, Дншропетров-ська 
область, м. Шкополь, вул««, -
Шевченка,130 

УА«лу.шкоро1-гп.(1р.ёОУ.иа понедшок, середа: 
09.00-18.00;^ , ш щ ^ 
четвер: 
09.00-20.00; п'ятниця: 09.00-
16.45; субота: 09.00-
16.00 

понедшок, середа: 
09 .0^ -18 .00^ цв1вто%ок„ 
четвер: 
09.00-20.00; п'ятниця: 
09.00-16.45; субота: 09.00 -
16.00 

так так 

% 

Калмыкова Тетяна 
1ватвна 

3 

Центр надання адашпстративних 
послуг при Новомосковсыай 
районшй держав шй адшшстраци 

районний 08.05.2013 структурний 
Тпдроздш^ 

51200, Дншропетровська 
обл.; ы. Новом осковськ, вул. 
Шевченка, буд.7 

>у>у>у.поуото«к-
пг.(1р.еоу.иа 

понедшок, середа: 09.00-
20.00; в1второк, четвер: 
09.00-18.00; п ятниця: 09.00-
16.45; субота: 09.00-15.00 

понедшок, середа: 09.00-
20.00; в1второк, четвер: 
09.00-18.00; п ятниця: 
09.00-16.45; субота: 09.00-
15.00 

так так Кабашна Олена 
Свгетвна 

4 Центр надання адашпстративних 
послуг при Новомосковсыай 
районшй держав шй адшшстраци 

районний 08.05.2013 структурний 
Тпдроздш^ 

51200, Дншропетровська 
обл.; ы. Новом осковськ, вул. 
Шевченка, буд.7 

>у>у>у.поуото«к-
пг.(1р.еоу.иа 

понедшок, середа: 09.00-
20.00; в1второк, четвер: 
09.00-18.00; п ятниця: 09.00-
16.45; субота: 09.00-15.00 

понедшок, середа: 09.00-
20.00; в1второк, четвер: 
09.00-18.00; п ятниця: 
09.00-16.45; субота: 09.00-
15.00 

так 4 

Центр надання адашпстративних 
послуг Павлоградсысо! 
райдержадшшетрацц 

районний 15.07.2013 структурний 
ШДрОЗДЦ] 

51400Дншропетровська 
обл., м. Павлоград, 
вул. К Маркса, 98 

Ьгср :\ууАУ.спар.гс1а.(1р.иа понедшок, середа: 
08.00-20.00; в1второк, 
четвер: 08.00-17.00; 
п'ятниця, субота: 08.00-
15.45 

понедшок, середа 
08.00-20.00; в1второк, 
четвер: 08.00-17.00; 
п'ятниця, субота: 08.00-
15.45 

так т Мартиненко 
Олександр 
ВЬсторович 

Центр надання адашпстративних 
послуг "€дтсть" при 
Петриговсьпй 
рЯЙПерЖЯГТМ1Н1СГТрЯ1П̂  

районний 17.09.2013 структурний 
шдроздш 

51800,Дншропетровська 
обл., Петр гаавський 
район, смт.Петриювка, 
вул.Ленша ,38 

^улууг'.рейпЫу-т. Йр.̂ о V. иа понедшок, середа: 09.00-
20.00; в1второк, четвер: 
09.00-18.00; п'ятниця: 09.00-
16.45; субота: 09.00-16.00 

понедшок, середа: 09.00-
20.00; в1второк, четвер: 
09.00-18.00; п'ятниця: 
09.00-16.45; субога: 09.00-
16.00 

так так Гладких Любов 
Любомирша 

4 

Центр надання адашпстративних 
послуг Петропавл1всько1 
райдерж»дц1Н1стря1пГ 

районний 01.06.2013 ПОСПЙНО 
дпочий 
робочий 

орган 

52700, Дншропетровска 
область, Петропав1всысий 
район, смт.Петропашпвка, 
вул.Жовтнева, 62 

уду\у.ре1горау1-т. йр.доу.иа понедшок - п'ятниця: 08.00-
20.00; субота: 09.00-16.00 

понедшок - п'ятниця: 08.00-
20.00; субота: 09.00-16.00 

так' так Гречко Наталя 
Володимир1вна 

Центр надання адштстративних 
послуг П0Кр0ВСЫС01 
райдержадштстрацц 

районний 12.07.2013 ПОСПЙНО 
диочий 

робочий 
орган 

53600 Дшпропетровська 
область, Покровсышй 
район, емт Покровське, 
вулХМаркса, 119 

\\^у\у.рокгоу-гп.(1р.§оу.иа понедшок, середа: 08.00-
20.00; в1второк, четвер: 
08.00-17.00; п'ятниця: 08.00-
15.45; субота: 08.00-
15.00 

понедшок, середа: 08.00-
20.00; в!второк, четвер: 
08.00-17.00; п'ятниця: 
08.00-15.45; субота: 
08.00-15.00 

так так 

Центр надання адштстративних 
послуг при ГГятихатсыой 
райдержадштстращ! 

районний 29.08.2013 ПОСПЙНО 
диочий 
робочий 

орган 

52100 Дншропетровська 
область П'ятихатсыснЙ 
район, м.ГТятихатки 
вул.Желсзнякова, 104 

\у\у\у. руаШьт. <1р. §оу. иа понедшок, п'ятниця: 08.00-
20.00; субота: 09.00-16.00 

понедшок, п'ятниця: 08.00-
20.00; субота: 09.00-16.00 

так так ОлШник Олена 
Васшпвна 

1 



Додаток 1 

Загальш вшомосп поо центов надання адм1шсп>атнввнх ПОСЛУГ Днштшепювсько? обласп 
ОрганЬацЫ ныання 

адмЫстркптивх послуг у цапр|: ЮлыЛсп. спЬробНшпсЬ центру: 

Центр надання адштстративних 
послуг СинельншовськоГ 
райдержадмМстращ! 

ряйпиннй 09.08.2013 поспйно 
даючий 
робочий 

орган 

52500 Дтпропетровська 
обл. ы.Синельникове, 
вул.Богми, 3-а 

Ьпр:№у>у.5те1.<1р.§0у.иа понедшок, четвер: 08.00-
20.00; в!второк, середа: 
08.00-17.00; п'ятниця, 
субота: 08.00-16.00 

понедшок, четвер: 08.00-
20.00; втвторок, середа: 
08.00-17.00; пятница, 
субота: 08.00-16.00 

так так Ваканси 2 

"Ресурсний центр в 
Солонянськоыу районГ 

районний 15.08.2013 струетурний 
щпроздал 

52400, Дншропетровська 
область, Солонянсысий 
район, смт Солоне, 
вул. Гагар ша, 20 

улулу.$о1оп-пЫр.§оу.иа понедшок, середа: 08.00-
17.00; вггорок, четвер: 08.00-
20.00; п'ятниця: 08.00-15.45; 
субота: 09.00-16.00 

понедшок, середа: 08.00-
17.00; шторок, четвер: 
08.00-20.00; п'ятниця: 
08.00-15.45; субота: 09.00-
16.00 

так так Вакансш 2 

Центр надання адштстративних 
послуг в Софйвському район! 

районний 18.07.2013 поспйно 
даючий 
робочий 

орган 

53100, Дтпропетровська 
обл., Софивсысий район, 
сит Софивка, вул.Жовтнева, 
58 

ЛУУАУ.яоШу-Т.ЁР.зоу.иа понедшок-п'ятннця: 
08.00-20.00; субота: 
08.00-16.00 

понедшок-п'ятниця: 
08.00-20.00; субота: 
08.00-16.00 

так так Бшова Наталя 
Сергивна 

Центр надання адштстративних 
послуг Томаювсько! районно! 
державно! адмиастрацЦ 

районний 

•йЯЮлиЙ1УЯК«ЧВГ 

10.09.2013 

* 

поспйно 
даючий 

робочий 
А^орсац . &« 

53500 Дтпропетровська 
область Томагавський район 
смт. Томагавка вул.Лешна, 41 

Ьйр 'луут .1отак .<1р. ̂ оу.иа понедшок, середа: 08.00-
20.00; вшторок, четвер: 
08.00-17.00; п'ятниця, явтр&тш* 

понедшок, четвер: 09.00-
18.00; п'ятниця: 09.00-16.00 

так так ЖданВ|ра 
Грнгор1виа 

1 Центр надання адштстративних 
послуг Томаювсько! районно! 
державно! адмиастрацЦ 

районний 

•йЯЮлиЙ1УЯК«ЧВГ 

10.09.2013 

* 

поспйно 
даючий 

робочий 
А^орсац . &« 

53500 Дтпропетровська 
область Томагавський район 
смт. Томагавка вул.Лешна, 41 

Ьйр 'луут .1отак .<1р. ̂ оу.иа ЖданВ|ра 
Грнгор1виа 

1 

Центр надання адштстративних 
послуг "Альтернатива" у 
Царичанському райот 

районний 03.09.2013 структур ний 
шдроздш 

51 ООО, Дншропетровська 
обл., Царичансыеий район, 
смт.Царичанка, 
вул. Театральна, 16г 

Ь«р:\у^у\у.йапсЬ-
гпс!р.§оу.иа 

понедшок, п'ятниця: 
08.00-20.00; субота: 
09.00-16.00 

понедшок, п'ятниця: 
08.00-20.00; 
субота: 09.00-16.00 

так так Ковбаса Наташя 
Олексйшна 

3 

Центр надання адмшехративних 
послуг Широгавсько! районно! 
державно! адшшетранд! 

районний ^ 12^07.2013 " поспйно* ~ 
диочий 
робочий 

орган 

53700, Дншропетровська" 
обл., Широгавсысий р-н, 
смт. Широке, вул. Ленша, 
107 

ЬКр:лу\у\у.$Ыгок-" 
пЫр.доу.иа 

понедаЛок, середа: 08.00-
20.00; швторок, четвер: 
08.00-17.00; п'ятниця: 08.00-
15.45; субота: 08.00-15.00 

по1гсд:лок. середа: 08.00-
20.00; вЬторок, четвер: 
08.00-17.00; Пятница: 
08.00-15.45; субота: 08.00-
15.00 

. так Денисенко Олсна 
Володимир1вна 

2 

Центр надання адштстративних 
послуг Юр'шсько! 
раидержадмипстрацц 

районний 17.07.2013 поспйно 
даючий 
робочий 

орган 

51300, Дншропетровська 
обл., Юр'Гвсысий р-н, смт. 
Юр'!вка, вул.Ленша, 114 

Ь«р;уигсеп1сг.исо2.иа понедшок, середа, 
п'ятниця: 08.00-17.00; 
вшторок. чегаер: 08.00-
20.00; субота: 8.00-16.00 

понедшок, середа, 
п'ятниця: 08.00-17.00; 
в1второк> четвер: 08.00-
20.00; субота: 8.00-16.00 

так так КшянчукАнна 
1гор1Вна 

1 

* здойснюетьсн надання адмМстратнвннх послуг у сфер! державно? реестраци через державних реестратор1в у прнмнценнях центр!в 

Заступник директора департаменту 
економхчного розвитку 
облдержадшшстрацй О.С.ПСАРЬОВ 


