
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

         РІШЕННЯ   

        
від __17.07.2019__№  263 
            м. Покровськ 

 

 

Про затвердження графіку проведення спільного прийому громадян заступниками міського 

голови за участю керівних працівників управлінь і відділів міської ради, підприємств, установ та 

організацій на ІІ півріччя 2019 року   

 

З метою створення необхідних умов для реалізації конституційних прав громадян на 

звернення, підвищення ефективності роботи органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування зі зверненнями громадян, враховуючи необхідність об’єктивного, всебічного і 

вчасного розгляду звернень громадян, на виконання вимог Указу Президента України                                

від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування», керуючись статтями 38, 59, 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про звернення громадян», виконком Покровської 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити графік проведення спільного прийому громадян заступниками міського 

голови за участю керівних працівників управлінь і відділів міської ради, підприємств, установ та 

організацій на ІІ півріччя 2019 року (додається). 

 

2. Заступникам міського голови: 

2.1. Забезпечити неухильне проведення спільного прийому громадян згідно із 

затвердженим графіком. 

2.2. Не допускати випадків проведення спільного прийому громадян іншими особами. 

2.3. Спільний прийом громадян проводити у кімнаті особистого прийому за затвердженим 

графіком з 09.00 до 12.00 години. 

 

3. Відділу з питань діловодства, контролю та роботи зі зверненнями громадян 

забезпечити оприлюднення графіку проведення спільного прийому громадян заступниками 

міського голови за участю керівних працівників управлінь і відділів міської ради, підприємств, 

установ та організацій на ІІ півріччя 2019 року в засобах масової інформації та на офіційному 

веб-сайті міської ради.  

 

4. Рекомендувати Родинській міській та Шевченківській селищній радам розглянути на 

засіданнях виконкомів питання про організацію та проведення спільного прийому громадян 

керівними працівниками на ІІ півріччя 2019 року.  

 

 

 

 

В.о.міського голови                                 І.Сущенко 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

        рішенням виконкому міської ради 

        від __17.07.2019__№  263 

 

    

 

Г Р А Ф І К 

проведення спільного прийому громадян заступниками міського голови за участю керівних 

працівників управлінь і відділів міської ради, підприємств, установ та організацій на                          

ІІ півріччя 2019 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 Кірієнко 

В’ячеслав 

Олександрович, 

 

заступник 

міського голови 

 з 09.00  

до 12.00 

2-га п’ятниця 

кожного 

місяця 

Керівники:  

відділу містобудування, архітектури та 

земельних відносин міської ради, 

ДПРЗ-9 ГУ ДНС України в Донецькій 

області (за згодою), 

Управління Держгеокадастру у 

Покровському районі Донецької області 

(за згодою). 

2 Луганський 

Андрій 

Олександрович,  

 

заступник 

міського голови 

 з 09.00  

до 12.00 

2-ий четвер 

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). 

3 Олехнович 

Олена 

Олександрівна, 

 

заступник 

міського голови 

 з 09.00  

до 12.00 

3-я середа 

кожного 

місяця  

 

Керівники:  

УСЗН міської ради; 

Міського відділу освіти міської ради; 

Відділу культури, туризму та охоронної 

спадщини міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                            А.Жук 

 

 

Графік проведення спільного прийому громадян заступниками міського голови за 

участю керівних працівників управлінь і відділів міської ради, підприємств, установ та 

організацій на ІІ півріччя 2019 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   


