
  

 

ПРОКУРАТУРА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Н А К А З 

 

№ 22 

 

« 10 »  лютого 2020  року                                                                         м. Суми  

 

Про здійснення особистого прийому з виїздом на місце 

керівництвом прокуратури Сумської області 

 

На виконання Закону України «Про звернення громадян», наказу 

Генерального прокурора України № 430 від 30.12.2015 «Про організацію 

діяльності органів прокуратури України з особистого прийому, розгляду 

звернень та забезпечення доступу до публічної інформації» та з метою 

підвищення ефективності роботи з питань особистого прийому громадян та 

розгляду звернень в органах прокуратури області, керуючись ст. 11, п. 3 

розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 

прокуратуру», 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Першому заступнику та заступникам прокурора Сумської області 

провести у 1 кварталі 2020 року особистий прийом громадян з виїздом на 

місце: 

 

Рубан О.П.                    – у місто Охтирка у березні 

 

Сидоренко І.А.             – у місто Тростянець у березні  

 

Плескач О.Ю.              – у смт Краснопілля у березні 

 

 

2. Особистий прийом громадян у містах Ромни (лютий) та Шостка 

(березень) залишаю за собою. 

 

3. Начальнику відділу з організації прийому громадян, розгляду 

звернень та запитів Таранушич О.Ю. та відповідним керівникам місцевих 

прокуратур забезпечити інформування населення зазначених міст про дату, 

час і місце особистого прийому громадян.  



 

З наказом ознайомити першого заступника, заступників прокурора 

області, начальника відділу з організації прийому громадян, розгляду звернень 

та запитів, керівників місцевих прокуратур. 

 

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Прокурор Сумської області                                                  Г. Кондратенко 
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