КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 04.01.2022 № 1рp
м. Краматорськ
Про затвердження графіку особистого
прийому
громадян
міським
головою,
секретарем
міської
ради,
першим
заступником та заступниками міського
голови, керуючим справами виконкому,
керівниками структурних підрозділів міської
ради на 2022 рік
З метою створення необхідних умов для реалізації конституційних прав громадян,
відповідно до Закону України «Про звернення громадян», 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 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
РОЗПОРЯДЖУЮСЬ:
1. Затвердити графік особистого прийому громадян міським головою, секретарем міської
ради, першим заступником та заступниками міського голови, керуючим справами виконкому на
2022 рік (додається).
2. Встановити для керівників структурних підрозділів міської ради день прийому
громадян – понеділок з 10:00 до 16:00 години, перерва з 12:00 до 12:45.
3. Відділу по роботі зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації
управління забезпечення діяльності виконавчого комітету:
1) запровадити прийом громадян фахівцями відділу у громадській приймальні
виконкому міської ради протягом робочих днів тижня з 8:00 до 17:00 години, п’ятниця
з 8:00 до 16:45 години, перерва з 12:00 - 12:45;
2) забезпечити дотримання встановлених протиепідемічних заходів, спрямованих на
запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID – 19.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами
виконавчого комітету міської ради.

Міський голова

Олександр ГОНЧАРЕНКО

Додаток
до розпорядження міського голови
04.01.2022 № 1р

ГРАФІК
особистого прийому громадян міським головою, секретарем міської ради, першим заступником та заступниками міського голови,
керуючим справами виконкому на 2022 рік
№
п/
п

ПІБ
керівника

Посада

Дні прийому

Часи
прийому

За розподілом обов’язків
основний напрямок діяльності

1

2

3

4

5

6

1.

Гончаренко
Олександр Васильович

міський голова

кожний
III четвер
місяця

з 15:00 – 17:00
громадська
приймальня

2.

Сташкевич
Ігор Ігорович

секретар
міської ради

кожна
II середа
місяця

з 15:00 – 17:00
громадська
приймальня

3.

Зенов
Роман Миколайович

перший
заступник
міського голови

кожний
IV понеділок
місяця

з 15:00 – 17:00
громадська
приймальня

4.

Радченко
Валерій Васильович

заступник
міського голови

кожна
I п’ятниця
місяця

з 14:00 - 15:45
громадська
приймальня

питання підготовки сесії міської ради, координації роботи
постійних комісій міської ради, здійснення заходів з підготовки
та проведення референдумів та виборів до органів державної
влади і місцевого самоврядування, організації взаємодії міської
ради із засобами масової інформації, координація діяльності
органів самоорганізації населення, питання внутрішньої
політики
питання реалізації державної політики з децентралізації,
питання взаємодії з старостинськими округами
питання у сфері оборони, мобілізації, режимної роботи та
взаємодії
з
правоохоронними
органами,
цифрової
трансформації та діджиталізації, інформаційних технологій та
комп’ютерного забезпечення, протидії корупції та цивільного
захисту, протидії адміністративним правопорушень

3
1
2
5. Савченко
Тетяна Миколаївна

3
заступник
міського голови

4
кожний
II понеділок
місяця

5
з 15:00 – 17:00
громадська
приймальня

6. Безсонний
Андрій Олександрович

заступник
міського голови

кожна
II субота
місяця

з 10:00 – 12:00
громадська
приймальня

7. Катальнікова
Олена Геннадіївна

заступник
міського голови

8. Смирнов
Сергій
Володимирович

заступник
міського голови

кожний
II четвер
місяця
кожний
I четвер
місяця

з 10:00 – 12:00
громадська
приймальня
з 10:00 – 12:00
громадська
приймальня

кожний
IV четвер
місяця

з 15:00 – 17:00
громадська
приймальня

9. Славинська
Ірина Олександрівна

керуючий
справами
виконкому
міської ради

6
питання у сфері соціально-економічного розвитку, планування
та обліку, бюджету та фінансів, вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та
організацій
питання у сфері житлово-комунального господарства,
транспорту, зв’язку, обліку та розподілу житлової площі,
фізичної культури та спорту
питання у сфері освіти, охорони здоров'я, культури та
туризму, соціального захисту населення, молодіжної
політики
питання у сфері споживчого ринку, агропромислового
комплексу, будівництва, архітектури, земельних відносин,
підприємництва,
дозвільної
системи
у
сфері
господарської діяльності та адміністративних послуг,
регуляторної політики, реєстраційних служб
питання з організаційного, кадрового, господарського
забезпечення, діловодства та моніторингу документів,
звернень громадян, питань нагород, організації взаємодії
виконавчого комітету міської ради із засобами масової
інформації

Прийом громадян здійснюється за попереднім записом (напередодні) відділом по роботі зі зверненнями громадян та доступу
до публічної інформації управління забезпечення діяльності виконавчого комітету за телефоном (06264) 5-94-91
Керуючий справами

Ірина СЛАВИНСЬКА

Начальник відділу
по роботі зі зверненнями громадян
та доступу до публічної інформації
управління забезпечення діяльності
виконавчого комітету

Вікторія ПЕРЕВИШКОВА

