
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

  16 січня 2019 року № 23  

 

ГРАФІК 

особистого прийому громадян державним секретарем та керівниками 

самостійних структурних підрозділів Міністерства фінансів України 

 

 

№ 

з/п 

 

 

Назва структурного підрозділу 

 

Дні тижня 

 

Години 

прийому 

1 2 3 4 

1. Державний секретар  Четверта 

середа місяця 

з1600 до 1800 

2. Департамент державного бюджету Перший 

вівторок місяця 

з1600 до 1800 

3. Департамент місцевих бюджетів Другий  

четвер місяця 

з1600 до 1800 

4. Департамент фінансів промисловості Перша  

середа місяця 

з1600 до 1800 

5. Департамент видатків бюджету 

гуманітарної сфери 

Другий  

вівторок місяця 

з1600 до 1800 

6. Департамент видатків бюджету органів 

влади 

Третя  

середа місяця 

з1600 до 1800 

7. Департамент видатків бюджету соціальної 

сфери 

Третій 

четвер місяця 

з1600 до 1800 

8. Департамент фінансів оборони, 

правоохоронних органів і державної 

безпеки 

Третій 

вівторок місяця 

з1600 до 1800 

9. Департамент податкової політики  Перший 

четвер місяця 

з1600 до 1800 

10. Департамент боргової політики Другий 

понеділок місяця 

з1600 до 1800 

11. Юридичний департамент Другий  

вівторок місяця 

з1600 до 1800 

12. Департамент фінансової політики Третій 

вівторок місяця 

з1600 до 1800 

13. Департамент зв’язків з органами державної 

влади та громадськістю 

Третя  

п’ятниця місяця 

з1600 до 1800 

14. Департамент з фінансово-економічних 

питань, бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності 

Перший 

понеділок місяця 

з1600 до 1800 

15. Департамент роботи з персоналом та 

організаційного розвитку 

Четверта  

середа місяця 

з1600 до 1800 
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№ 

з/п 

 

 

Назва структурного підрозділу 

 

Дні тижня 

 

Години 

прийому 

1 2 3 4 

16. Департамент документообігу та контролю 

за виконанням документів 

Четвертий 

четвер місяця 

з1600 до 1800 

17. Департамент міжнародних фінансових 

проектів 

Друга  

середа місяця  

з1600 до 1800 

18. Департамент iнформацiйних систем та 

технологiй 

Четвертий 

четвер місяця 

з1600 до 1800 

19. Департамент моніторингу баз даних та 

верифікації виплат 

Другий  

четвер місяця 

з1600 до 1800 

20. Департамент забезпечення комунікацій та 

органiзацiйно-аналiтичної роботи 

Четвертий 

понеділок місяця 

з1600 до 1800 

21. Департамент гармонізації державного 

внутрішнього фінансового контролю 

Друга  

п’ятниця місяця 

з1400 до 1600 

22. Департамент митної політики Друга  

середа місяця 

з1600 до 1800 

23. Департамент прогнозування доходів 

бюджету та методології бухгалтерського 

обліку 

Третя  

п’ятниця місяця 

з1400 до 1600 

24. Управління державної політики у сфері 

пробірного нагляду та документів суворої 

звітності  

Перша  

середа місяця 

з1600 до 1800 

25. Адміністративно-господарське управління Перший  

четвер місяця 

з1600 до 1800 

26. Управління внутрішнього аудиту Третя  

середа місяця 

з1600 до 1800 

27. Управління фіскальних ризиків Другий 

понеділок місяця 

з1600 до 1800 

28. Управління міжнародного співробітництва Перший 

вівторок місяця 

з1600 до 1800 

29. Управління організації обміну та аналізу 

інформації 

Третій 

четвер місяця 

з1600 до 1800 

30. Управління стратегічного планування та 

впровадження реформ 

Третій 

понеділок місяця 

з1600 до 1800 

31. Відділ запобігання корупції Перша 

п’ятниця місяця 

з1400 до 1600 

 

 

 Директор Департаменту зв’язків  

 з органами державної влади та 

 громадськістю                                                                                    М. В. Чев’юк                                               


