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Рэалізацыя прапаноў грамадзян
ІНФАРМАЦЫЯ ДЛЯ НАВЕДВАЛЬНІКАЎ БУДЫНКАЎ АУС
ГРАФІК прыёму грамадзян кіраўніцтвам аддзела ўнутраных спраў
Гомельскага райвыканкама:
серада

Краўцоў Васіль Уладзіміравіч, начальнік

з 8-00 да 13-00

АУС

аўторак
з 8-00 да 13-00 і
з 14-00 да 16-00

Рубан Юрый Міхайлавіч, намеснік начальніка
АУС – начальнік крымінальнай міліцыі

панядзелак
з 8-00 да 13-00 і

Майсейкоў Андрэй Іванавіч, намеснік

з 14-00 да 16-00

начальніка АУС – начальнік міліцыі

пятніца

грамадскай бяспекі

з 8-00 да 13-00 і
з 14-00 да 16-00
чацвер

Пінчук Васіль Аляксандравіч, намеснік

з 8-00 да 13-00 і

начальніка АУС па ідэалагічнай працы і

з 14-00 да 16-00

кадравым забеспячэнні

У перыяд часовай адсутнасцi ў дзень асабістага прыёму
адпаведнай службовай асобы, замест яго прыём ажыццяўляе асоба,
якая выконвае яго абавязкі.
Круглыя суткі, у выхадныя і святочныя дні, прыём грамадзян,
а таксама паведамленняў, вядзецца аператыўна-дзяжурнай службай
АУС Гомельскага райвыканкама
(Г.Гомель, вул.Сцяпана Разіна, 9, тэл .: 51-17-70, 51-17-71,
маб. 8-029-608-29-02).
Рэжым працы структурных падраздзяленняў

Аддзяленне па грамадзянстве і міграцыі:
аўторак, пятніца: з 08.00 да 13.00, з 14.00 да 17.00;
серада: з 11.00 да 15.00, з 16.00 да 20.00;
чацвер, субота: з 08.00 да 13.00.

Аддзел ДАІ:
Выконваючы абавязкі
Аляксандравіч
тэлефон – 51 17 59.
Прыём грамадзян:

начальніка:

Семукоў

Дзмітрый

панядзелак: з 8.00 да 10.00, з 15.00 да 17.00;
аўторак – няма прыёму;
серада – няма прыёму;
чацвер: з 8.00 да 10.00, з 15.00 да 17.00;
пятніца – у 14.00 адміністрацыйная камісія;
субота: з 9.00 да 13.00;
нядзеля – няма прыёму.

Старшы дзяржаўтаінспектар: Кунін Міхаіл Леанідавіч
Узгадненне праектнай дакументацыі, маршрутаў руху:
аўторак: з 09.00 да 13.00, з 14.00 да 18.00;
чацвер:

з 09.00 да 13.00, з 14.00 да 18.00;

Адміністрацыйная практыка аддзела ДАІ (каб.5.7):
вяртанне вадзіцельскага пасведчання і (або) талона
пасля яго (іх) канфіскацыі:
панядзелак: з 8.00 да 10.00, з 15.00 да 17.00;
аўторак – няма прыёму;
серада – няма прыёму;
чацвер: з 8.00 да 10.00, з 15.00 да 17.00;
пятніца – у 14.00 адміністрацыйная камісія;
субота: з 9.00 да 13.00;
нядзеля – няма прыёму.
Дазвольная сістэма:
па пытаннях абароту зброі:

да яго

серада, пятніца: з 08.00 да 13.00;
аўторак, чацвер з 15.00 да 20.00;
субота: з 09.00 да 13.00.

Час прыёму грамадзян і прадстаўнікоў юрыдычных асоб у
структурных падраздзяленнях АУС Гомельскага райвыканкама па
пытаннях:
абароту зброі
праводзіць

на

аснове

заяўнага

прынцыпу

«адно

акно»

старшы інспектар па дазвольнай рабоце маёр міліцыі
Карэба Аляксандр Уладзіміравіч
па адрасе: г. Гомель вул. Сцяпана Разіна

9, каб. 5-8

тэл. 51-17-93, маб. 314-73-88.
У яго адсутнасць прыём грамадзян ажыццяўляецца
начальнікам ААПП РАУС падпалкоўнікам міліцыі
Слесарэнка Уладзімірам Георгіевічам, каб. 5-9
тэл. 51-17-93.
Графік прыёму грамадзян па пытаннях дазвольнай сістэмы:
аўторак, чацвер: з 15:00 да 20:00;
серада, пятніца: з 08:00 да 13:00;
субота: з 09: 00до 13:00;
выхадны: нядзеля, панядзелак.
Транспарту:
-вяртання вадзіцельскага пасведчання
пасля яго (іх) канфіскацыі:

і (або) талона да яго

панядзелак: з 8.00 да 10.00, з 15.00 да 17.00;
аўторак – няма прыёму;
серада – няма прыёму;
чацвер: з 8.00 да 10.00, з 15.00 да 17.00;
пятніца – у 14.00 адміністрацыйная камісія;
субота: з 9.00 да 13.00;
нядзеля – няма прыёму.
Грамадзянства і міграцыі:
аўторак, пятніца з 08:00 да 13:00, з 14:00 да 17:00;
серада: з 11:00 да 15:00, з 16:00 да 20:00
чацвер, субота: з 08:00 да 13:00
У Гомельскім раёне, у мэтах аказання дапамогі асобам, якія
знаходзяцца ў крызісным, небяспечным для здароўя і жыцця стане
(якія выпрабавалі на сабе псіхафізічны гвалт, якія сталі
ахвярамі гандлю людзьмі, якія знаходзяцца ў канфлікце з іншымі
членамі сям’і) з 2014/09/01 функцыянуе «крызісны пакой”.
У «крызісны пакой» засяляюцца грамадзяне, зарэгістраваныя на
тэрыторыі Гомельскага раёна, па накіраванні ўпраўлення па
працы, занятасцi i сацыяльнай абароне Гомельскага
райвыканкама, аддзела адукацыі Гомельскага райвыканкама,
установы аховы здароўя «Гомельская цэнтральная гарадская
паліклініка», аддзела ўнутраных спраў Гомельскага райвыканкама
і інш. дзяржаўных органаў, а таксама тых, хто звярнуўся па
ўласнай ініцыятыве.
Знаходжанне грамадзян у «крызісным пакоі», бытавыя і іншыя
ўмовы
жыццядзейнасці
грунтуюцца
на
прынцыпах
самаабслугоўвання.
Тэрмін знаходжання ў «крызісным пакоі» залежыць ад канкрэтных
абставінаў і індывідуальных асаблівасцяў асоб, якія звярнуліся
па дапамогу, і складае не больш за 10 дзён бесперапыннага
знаходжання. У выпадку крайняй неабходнасці тэрмін знаходжання

ў «крызісным пакоі» можа быць прадоўжаны.
Грамадзяне, змешчаныя ў «крызісны пакой», маюць права:
– звяртацца па ўсіх пытаннях, што тычацца знаходжання ў
«крызісным пакоі», да кіраўніцтва ўстановы “Тэрытарыяльны
цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Гомельскага
раёна»;
– звяртацца да работнікаў цэнтра па псіхалагічную і юрыдычную
дапамогу.
Графік працы: тэл .: 37-47-87; з 8.00 да 17.00 пн-пт
(029) 237-03-98 – кругласутачна

