ГРАФІК
особистого прийому громадян керівництвом
Територіального управління Державного бюро розслідувань,
розташованого у місті Полтаві

№
п/п

Посада, ПІБ

День
прийому

Час
прийому

Адреса

Друга
середа
місяця

15.00 17.00

вул.Соборності,37,
м. Полтава

1

Директор
Тимошко Володимир
Володимирович

2

Перший заступник Директора
Савченко Світлана Віталіївна

Перший
четвер
місяця

15.00 17.00

вул.Соборності,37,
м. Полтава

3

Заступник Директора начальник слідчого управління
Новіков Олексій Юрійович

Перший
вівторок
місяця

10.00
12.00

вул.Соборності,37,
м. Полтава

Запис на особистий прийом здійснюється за телефонним номером (0532)
641017 та проводиться за адресою: м. Полтава вул. Соборності, 37.
Запис на особистий прийом до Директора ТУ ДБР у м. Полтаві
здійснюється попередньо і закінчується за п'ять робочих днів до здійснення
такого прийому.
Запис на особистий прийом до першого заступника та заступника
Директора ТУ ДБР у м. Полтаві здійснюється попередньо і закінчується за три
робочі дні до здійснення такого прийому.
Директор ТУ ДБР у м. Полтаві проводить особистий прийом громадян, які
раніше зверталися на особистий прийом до першого заступника та заступника
Директора ТУ ДБР у м. Полтаві.
Перший заступник та заступник Директора ТУ ДБР у м. Полтаві проводять
особистий прийом громадян, які раніше зверталися на особистий прийом до
керівників структурних підрозділів.

ГРАФІК
особистого прийому громадян керівниками
структурних підрозділів Територіального управління
Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві
№
п/п

1

Посада, ПІБ

День
прийому

Час
прийому

Адреса

Начальник Першого слідчого
відділу слідчого управління

Перший,
третій
понеділок
місяця

10.00 12.00

вул.Соборності,37,
м. Полтава

10.00 12.00

вул.Соборності,37,
м. Полтава

Друга
четверта
середа
місяця

10.00 12.00

вул.Соборності,37,
м. Полтава

Перша,
третя
середа
місяця

15.00 17.00

вул.Соборності,37,
м. Полтава

Другий,
четвертий
понеділок
місяця

10.00 12.00

вул. Соборності,37,
м. Полтава

(відділ з розслідування злочинів у
сфері службової діяльності та
корупції)

2

Калугін Євгеній Павлович
Начальник Другого слідчого Другий,
відділу слідчого управління
четвертий
(відділ з розслідування злочинів,
четвер
вчинених працівниками
місяця
правоохоронних органів та у сфері
правосуддя)

3

Глуховеря Олександр
Віталійович
Начальник Третього слідчого
відділу слідчого управління
(відділ з розслідування військових
злочинів)

4

5

Цимбалюк Олександр
Вікторович
Начальник відділу
супроводження оперативними
підрозділами досудових
розслідувань
Сєвєрілов Олександр
В’ячеславович
Начальник відділу
оперативних розробок
Мережко Сергій Іванович

Запис на особистий прийом здійснюється за телефонним номером
(0532)641017 та проводиться за адресою: м. Полтава вул. Соборності, 37.

Запис на особистий прийом до керівників структурних підрозділів ТУ ДБР у
м. Полтаві здійснюється попередньо і закінчується за два робочих дні до
здійснення такого прийому.
Усні звернення викладаються громадянином на особистому прийомі або зa
допомогою засобів телефонного зв’язку через визначений телефонний номер
0956985702 «гарячої лінії» та записуються головним спеціалістом сектору
організаційно-адміністративного та аналітичного забезпечення або черговим
слідчим слідчого управління.
Усні звернення, залишені за допомогою засобів телефонного зв’язку без
надання громадянами відомостей відповідно до вимог частини сьомої статті 5
Закону України «Про звернення громадян», вважаються анонімними.
Електронні звернення надсилаються на офіційні адреси електронної пошти
для звернень громадян та електронної пошти ТУ ДБР у м. Полтаві. В
електронному зверненні обов’язково зазначається адреса електронної пошти, нa
яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби
зв’язку з ним.
Не вимагається застосування електронного цифрового підпису під час
надсилання електронного звернення. Електронне звернення, надіслане без
використання електронного підпису, повинне мати вигляд сканованої копії або
фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати.
Особистий прийом громадян керівництво ТУ ДБР у м. Полтаві, керівники
структурних підрозділів ТУ ДБР у м. Полтаві здійснюють за попереднім записом
у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян,
затвердженим наказом ТУ ДБР у м. Полтаві.
Особистий прийом громадян слідчі ТУ ДБР у м. Полтаві проводять у день
їх звернення в робочі дні та години у порядку черговості або за дорученням
керівників слідчих підрозділів.
Прийом громадян здійснюють керівництво, керівники структурних
підрозділів ТУ ДБР у м. Полтаві з питань, що належать до їх компетенції.
Повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядало керівництво
ТУ ДБР у м. Полтаві, керівники структурних підрозділів ТУ ДБР у м. Полтаві
проводиться, якщо питання, порушене в першому обгрунтованому зверненні, не
було вирішено по суті.
У разі відсутності керівництва ТУ ДБР у м. Полтаві, керівників структурних
підрозділів ТУ ДБР у м. Полтаві, у день проведення особистого прийому
громадян, згідно із затвердженим графіком, особистий прийом громадян
здійснюють уповноважені ними посадові особи.

