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Особистих, спільних прийомів громадян заступниками міського голови з питань діяльності 

органів виконавчої ради та керуючим справами виконкому ради на 2022 рік 

 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я,  

по-батькові, 

посада 

Дні прийому  Часи та вид 

прийому  

 

Перелік осіб, які беруть участь 

в прийомах громадян 

1.  Добровольський 

Олександр 

Олександрович 
заступник міського 

голови з питань 

діяльності органів 

виконавчої ради 

ІІ четвер 

місяця 

 

 

ІV четвер 

місяця 

10.00-12.00 

особистий 

прийом 

 

10.00-12.00 

спільний 

прийом 

Керівники: 

Департаменту фінансово-

економічної політики та 

управління активами; 

житлово-комунального відділу; 

КП «УМГ»; 

КП «ПЦЄЗДО»; 

КП «Покровська ритуальна 

служба»; 

КП «Міський парк культури та 

відпочинку»; 

КП «Покровськводоканал»;  

КП «Покровськтепломережа»;  

КП «БКП»; 

КП «БТІ». 

2.  Зінченко 

Анатолій 

Миколайович 
заступник міського 

голови з питань 

діяльності органів 

виконавчої ради 

І понеділок 

місяця 

 

 

ІІІ понеділок 

місяця 

10.00-12.00 

особистий 

прийом 

 

10.00-12.00 

спільний 

прийом 

Керівники: 

Відділу транспорту; 

ГУ Держпраці у Донецькій обл 

(за згодою) 

3.  Ідрісова 

Маргарита 

Олександрівна 
заступник міського 

голови з питань 

діяльності органів 

виконавчої ради 

І вівторок 

місяця 

 

 

ІІІ вівторок 

місяця 

10.00-12.00 

особистий 

прийом 

 

10.00-12.00 

спільний 

прийом 

Керівники: 

Відділу освіти міської ради; 

Управління сім’ї, молоді та 

спорту; 

Відділу культури та культурної 

спадщини; 

Відділу охорони здоров’я; 

Покровської КЛІЛ; 

ЦПМСД; 

КНП «Покровська міська 

лікарня»; 

КНП «Родинська міська 

лікарня»; 

Стоматологічної міської 

лікарні. 

4.  Мілютін 

Костянтин 

Сергійович 
заступник міського 

голови з питань 

діяльності органів 

виконавчої ради 

І середа 

місяця 

 

 

ІІІ середа 

місяця 

10.00-12.00 

особистий 

прийом 

 

10.00-12.00 

спільний 

прийом 

Керівники: 

Відділу містобудування, 

архітектури та земельних 

відносин; 

сектору екології, клімату та 

енергозбереження;  

КП «Архітектурно-виробниче 

бюро»;  

КП «Управління капітального 



будівництва». 

 

5.  Фролов Олег 

Володимирович 
заступник міського 

голови з питань 

діяльності органів 

виконавчої ради 

І четвер 

місяця 

 

 

ІІІ четвер 

місяця 

10.00-12.00 

особистий 

прийом 

 

10.00-12.00 

спільний 

прийом 

Керівники:  

відділу «Контактний центр 

Покровської міської ради»; 

КУ «Агентство розвитку 

громади»; 

КУ « Покровський ККСН». 

6.  Шабельник 

Микола 

Миколайович 
заступник міського 

голови з питань 

діяльності органів 

виконавчої ради 

І п’ятниця 

місяця 

 

 

ІІІ п’ятниця 

місяця 

10.00-12.00 

особистий 

прийом 

 

10.00-12.00 

спільний 

прийом 

Керівники: 

ДПРЗ-9 ГУ ДСНС України у 

Донецькій обл. (за згодою); 

Покровський ВП ГУНП в 

Донецькій обл. (за згодою) 

7.  Жук Алевтина 

В’ячеславівна 
керуючий справами 

виконкому ради 

ІІ п’ятниця 

місяця 

 

 

ІV п’ятниця 

місяця 

10.00-12.00 

особистий 

прийом 

 

10.00-12.00 

спільний 

прийом 

Керівники: 

Управління соціального захисту 

населення; 

ЦНАПу; 

Центру зайнятості (за згодою) 

 

 

 

Начальник відділу по роботи зі зверненнями  

громадян та доступу до публічної інформації               О. Чернякіна    

  


