
                                                                                                          

                                                                                  

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                     Наказ Житомирського об’єднаного управління        

                                                                                                                                                       Пенсійного фонду України в Житомирській області                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       від 31.03. 2016 № 15 (в редакції наказу від 11.04.2016 №95,  

                                                                                                                                                   наказу від 04.05.2016 №236, наказу від 04.04.2017 №534,    

                                                                                                    наказу від 16.05.2017 № 566). 
 

 
 
 

 

 

ГРАФІК 
особистого прийому громадян керівництвом Житомирського об’єднаного управління 

Пенсійного фонду України в Житомирській області 
 

№ 

п/п 

Дата і місце прийому Прізвище, ім’я, по 

батькові керівника, 

який веде прийом  

Посада керівника, який веде прийом Години 

прийому 

3 П’ятниця 

вул. Перемоги, 55, кім.406 

 

 

Макшаєва 

Наталія 

Володимирівна 

 

начальник об’єднаного управління 

 

9.00-13.00 

   

 

Інваліди та учасники Великої Вітчизняної війни приймаються  ПОЗАЧЕРГОВО 

                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                       

                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                     Наказ Житомирського об’єднаного управління        

                                                                                                                                                       Пенсійного фонду України в Житомирській області                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       від 31.03. 2016 № 15 (в редакції наказу від 11.04.2016 №95,  

                                                                                                                                                   наказу від 04.05.2016 №236, наказу від 04.04.2017 №534,    

                                                                                                    наказу від 16.05.2017 № 566). 
 

 

ГРАФІК 
особистого прийому громадян керівниками струкрурних підрозділів Житомирського об’єднаного управління  

Пенсійного фонду України в Житомирській області 

№ 

п/п 

Дата і місце прийому Прізвище, ім’я, по батькові 

керівника, який веде прийом  

Посада керівника, який веде прийом Години 

прийому 

 Понеділок 

вул. Перемоги, 55, кім.408 
Григорчук 

Наталія Миколаївна 

начальник відділу по роботі з персоналом 9.00-17.00 

 Понеділок 

вул. Перемоги, 55, кім.414 
Тхор  

Ірина Володимирівна 

начальник адміністративно-господарського відділу 9.00-17.00 

 Вівторок 

вул. Перемоги, 55, кім.411 
Леончук  

Катерина Сергіївна 

начальник юридичного відділу 9.00-17.00 

 Середа 

пл. Польова,8, кім.406 
Луценко 

Оксана Борисівна 

начальник Житомирського міського відділу з питань 

призначення та перерахунку пенсій №1 

9.00-17.00 

 Середа 

пл. Польова,8, кім.417 
Костенко  

Ірина Миколаївна 

начальник Житомирського міського відділу з питань 

призначення та перерахунку пенсій №2 

9.00-17.00 

 Середа 

вул. Перемоги, 48-а, кім.5 

Курінна 

Ірина Леонідівна 

начальник Житомирського районного відділу з питань 

призначення та перерахунку пенсій 

9.00-17.00 

 Щоденно 

вул. Перемоги, 48-а, кім.1 

Лубякова  

Оксана Михайлівна 

начальник Житомирського районного відділу 

обслуговування громадян 

9.00-17.00 

у п’ятницю 9.00-16.00 

 Щоденно  

пл. Польова,8, кім.105 
Крижова  

Галина Леонідівна                                          

заступник начальника Житомирського міського  

відділу обслуговування громадян 

9.00-17.00 

у п’ятницю 9.00-16.00 

 П’ятниця 

вул. Перемоги, 55, кім.404 
Баранова  

Інна Іванівна 

начальник відділу адміністрування,  супроводження 

інформаційних систем, електронних реєстрів та 

захисту інформації 

9.00-16.00 

 П’ятниця 
вул. Перемоги, 55, кім.407 

Баранюк  

Леся Олександрівна 

заступник начальника фінансово-економічного відділу -

заступник головного бухгалтера 
9.00-16.00 



 


