
 

Г Р А Ф І К 

проведення спільного прийому громадян заступниками міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради за участю керівних працівників управлінь і відділів міської ради, 

підприємств, установ та організацій на  ІІ півріччя 2021 року 

 

№ 

з/

п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові, посада 

Часи 

прийому 

Календарні 

дні 

проведення 

спільного  

прийому 

Перелік служб, які запрошуються до участі 

в спільному прийомі громадян 

 

 

1.  Жук Алевтина 

В’ячеславівна 

керуючий справами 

виконкому ради 

 з 09.00  

до 12.00 

1-а 

п’ятниця 

кожного 

місяця 

Керівники: 

Управління соціального захисту 

населення; 

ЦНАПу; 

Центру зайнятості (за згодою). 

2.  Зінченко Анатолій 

Миколайович 
заступник міського 

голови з питань 

діяльності виконавчих 

органів ради 

 з 09.00  

до 12.00 

1-й 

понеділок 

кожного 

місяця 

Керівники: 

Відділу транспорту; 

ГУ Держпраці у Донецькій обл (за 

згодою). 

3.  Ідрісова Маргарита 

Олександрівна 
заступник міського 

голови з питань 

діяльності виконавчих 

органів ради 

 з 09.00  

до 12.00 

1-й 

вівторок 

кожного 

місяця 

Керівники: 

Відділу освіти міської ради; 

Відділу охорони здоров’я; 

Відділу культури та культурної спадщини; 

Покровської КЛІЛ; 

ЦПМСД; 

КНП «Покровська міська лікарня»; 

КНП «Родинська міська лікарня»; 

Управління сім’ї, молоді та спорту; 

Стоматологічної міської лікарні. 

4.  Мілютін Костянтин 

Сергійович 
заступник міського 

голови з питань 

діяльності виконавчих 

органів ради 

 з 09.00  

до 12.00 

2-й 

вівторок 

кожного 

місяця 

Керівники: 

Департаменту фінансово-економічної 

політики; 

Відділу містобудування, архітектури та 

земельних відносин; 

 КП «Управління капітального 

будівництва». 

5.  Федоров Сергій 

Володимирович 
заступник міського 

голови з питань 

діяльності виконавчих 

органів ради 

 з 09.00  

до 12.00 

1-а середа 

кожного 

місяця 

Керівники:  

житлово-комунального відділу; 

ПП «КК «Комфорт»; 

КП «Покровськводоканал»;  

КП «Покровськтепломережа»;  

КП «Управління міського господарства»; 

Покровського РЕМ (за згодою);  

Красноармійського управління по 

газопостачанню та газифікації (за згодою). 



 

6.  Фролов Олег 

Володимирович 
заступник міського 

голови з питань 

діяльності виконавчих 

органів ради 

 з 09.00  

до 12.00 

1-й четвер 

кожного 

місяця 

Керівники: 

КУ «Агентство розвитку громад»; 

ККСН. 

7.  Шабельник Микола 

Миколайович 
заступник міського 

голови з питань 

діяльності виконавчих 

органів ради 

 з 09.00  

до 12.00 

2-а 

п’ятниця 

кожного 

місяця 

Керівники: 

ДПРЗ-9 ГУ ДСНС України у Донецькій 

обл. (за згодою); 

Покровський ВП ГУНП в Донецькій обл. 

(за згодою). 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                            А. Жук 

 

 

Графік проведення спільного прийому громадян заступниками міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради за участю керівних працівників управлінь і 

відділів міської ради, підприємств, установ та організацій на ІІ півріччя 2021 року 

розроблений відділом з питань діловодства, контролю та роботи зі зверненнями 

громадян.   

 

 

Начальник відділу з питань діловодства,  

контролю та роботи зі зверненнями громадян                                   Г. Борисова   


