
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

30.12.2020 м. Полтава № 39-од

Про організацію прийому громадян та представників 
юридичних осіб керівництвом, господарського суду 
Полтавської області

Відповідно до статей 24, 25, 155 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII (із змінами і доповненнями), на виконання 
положень Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР 
(із змінами і доповненнями) та з метою належного організаційного забезпечення 
діяльності господарського суду Полтавської області

1. Затвердити з 4 січня 2021 року графік прийому громадян та представників 
юридичних осіб керівництвом господарського суду Полтавської області з питань 
організаційного забезпечення діяльності суду на 2021 рік, забезпечивши облік 
звернень та своєчасний їх розгляд (графік додається). Звернення і скарги громадян 
та представників юридичних осіб з приводу розгляду конкретних справ по суті не 
приймаються і не розглядаються.

2. Керівнику апарату суду Кундій Любов Петрівні розмістити графік 
прийому громадян та представників юридичних осіб керівництвом господарського 
суду Полтавської області у доступному для огляду місці.

3. Провідному спеціалісту (з інформаційних технологій) 
Просянику Ігорю Юрійовичу розмістити графік прийому громадян та 
представників юридичних осіб керівництвом господарського суду на 
веб-сайті господарського суду Полтавської області.

4. Стан роботи з розгляду звернень та скарг розглядати на зборах суддів або 
оперативних нарадах не рідше одного разу на рік.

5. Начальнику відділу управління персоналом Омельченко Юлії Сергіївні 
ознайомити із цим наказом заступника голови господарського суду Полтавської 
області, керівника апарату, його заступника, провідного спеціаліста 
(з інформаційних технологій).

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

НАКАЗУЮ:

Голова господарського суду 
Полтавської області В.А. Ціленко



ЕРДЖ ЕНО  
з господарського суду 
авської області 
.2020 №  39-од

ГРАФ ІК
особистого прийому громадян та представників юридичних осіб 

керівництвом господарського суду П олтавської області 
з питань організаційного забезпечення судочинства на 2021 рік

Керівництво господарського  
суду П олтавської області

Дні та години 
прийому

М ісце прийому

Голова господарського суду 
П олтавської області 

Ц іленко  
Валерій Анатолійович

вівторок - четвер 

9 .0 0 -1 1 .0 0

м. Полтава, 
вул. Зигіна, 1 

І поверх

Заступник голови 
господарського суду 
П олтавської області 

Пушко 
Ігор Іванович

понеділок-середа 

9 .0 0 - 11.00

м. Полтава, 
вул. Зигіна, 1 

62 кабінет

Керівник апарату 
господарського суду 
Полтавської області 

Кундій  
Любов Петрівна

понеділок-
п ’ятниця

9 .0 0 - 11.00

м. Полтава, 
вул. Зигіна, 1 

І поверх

Заступник керівника апарату 
господарського суду 
П олтавської області 

Дзю бенко  
Олена Василівна

понеділок-
п ’ятниця

9 .0 0 - 11.00

м. Полтава, 
вул. Зигіна, 1 

І поверх

Звернення і скарги громадян та представників юридичних осіб з 
приводу розгляду конкретних справ по суті не приймаються і 
не розглядаються.


