
 
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

міського голови 
 
від  04.01.2022 № 2р1p 

м. Краматорськ      

 
Про проведення інформаційних 

зустрічей з мешканцями Краматорської 

територіальної громади у I півріччі  

2022 року 
 
 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 проведення інформаційних зустрічей з мешканцями 

Краматорської територіальної громади у I півріччі 2022 року (далі - інформаційні зустрічі) 

міського голови, першого заступника та заступників міського голови (додається). 
 
 2. Інформаційні зустрічі з мешканцями Краматорської територіальної громади 

здійснювати за попереднім записом (напередодні) у відділі по роботі зі зверненнями 

громадян та доступу до публічної інформації за телефоном (06264) 5-94-91. 
 
 3. Відділу по роботі зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації 
управління забезпечення діяльності виконавчого комітету забезпечити організацію та 

проведення інформаційних зустрічей за місцем мешкання громадян з дотриманням 

встановлених протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширення гострої 

респіраторної хвороби COVID – 19.  
 

4. Управлінню з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ інформувати 

мешканців про місце та час проведення інформаційних зустрічей та результати. 
 
5. 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 № 2р 
 
 

Г Р А Ф І К 
проведення інформаційних зустрічей 

 
 

№ 
п/п 

П І Б 
керівника 

Дні та час 

прийому 
січень лютий березень квітень травень червень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
1. 

 
Гончаренко  
Олександр Васильович - 
міський голова 

 
III четвер 

з 15:00 - 17:00 

 
комітет 

мікрорайону № 2 
пров. Науковий, 

буд. 10 

 
комітет 

мікрорайону № 3 
вул. Ярослава 

Мудрого, буд. 48 

 
комітет 

мікрорайону № 4 
Краматорська 

українська 

гімназія, 
вул.Архангельська, 

буд. 11 
 

 
комітет 

мікрорайону № 6 
клуб «Надія» 
с. Василівка, 

вул. Молодіжна, 
буд. 1 

 

 
комітет 

мікрорайону №5 
смт. Іванівка, 

бібліотека 
вул. Курортна, 

буд. 22 

 
комітет мікрорайону 

№6 
спортклуб 

«Красногорка» 
вул. Анатолія 

Солов’яненка, буд. 

6а 

2. Зенов 
Роман Миколайович -  
перший заступник 

міського голови 

IV понеділок 
з 15:00 - 17:00 

- Біленьківський 
старостинський 

округ 
смт. Біленьке, 

вул. Софіївська, 

буд. 151 

Красноторський 

старостинський 

округ 
смт. Красноторка, 
вул.Бєлгородська, 

буд. 97 

Дмитрівський 

старостинський 

округ 
Слов’янський 

район, 
с. Дмитрівка, 
вул. Пушкіна, 

буд. 27 

Ясногірський 

старостинський 

округ 
смт. Ясногірка, 

вул.Миколаївська, 
буд. 165 

Шабельківський 
старостинський 

округ 
смт.Шабельківка, 
вул.Волгодонська, 

буд. 85 

3. Безсонний 
Андрій Олександрович -  
заступник  
міського голови 

II вівторок 
з 15:00 - 17:00 

 

КП «Міст» 
вул. Бєляєва, 

113 
 

ТОВ «УК «Ладіс» 
вул. Наді 

Курченко, буд. 17 

комітет 

мікрорайону №5 
смт. Іванівка, 

бібліотека 
вул. Курортна, 

буд. 22 
 

комітет 

мікрорайону №1 
вул. Паркова,  

буд. 91 

КВП 

«Краматорський 

водоканал», 
вул. Південна,  

буд. 6 

ТОВ «УК «Ладіс» 
вул. Наді Курченко, 

буд. 17 
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4. Катальнікова 

Олена Геннадіївна -  
заступник  
міського голови 

II четвер 
з 15:00 - 17:00 

УПтСЗН 
вул. Героїв 

Небесної Сотні, 

буд. 23 

відділ охорони 

здоров’я 
вул. Олекси 

Тихого, буд. 17 

управління освіти 
вул. Катеринича, 

буд. 26 

амбулаторія №6 
КНП 

«ЦПМСД №1» 
смт. Красноторка 

вул. Спартака, 
буд. 2 

 

УПтСЗН 
вул. Героїв 

Небесної Сотні, 

буд. 23 

управління освіти 
вул. Катеринича, 

буд. 26 

5. Смирнов 
Сергій Володимирович-  
заступник  
міського голови 

I четвер 
з 15:00 - 17:00 

комітет 

мікрорайону №5 
вул. 1 Травня, 

буд. 4а 

комітет 

мікрорайону № 6 
вул. Центральна, 

буд. 1 

управління 

містобудування 

та архітектури 

вул. Бєляєва, 

буд. 113 

управління 

реєстраційних 

повноважень та 

ведення реєстру 

територіальної 

громади, 
вул. Богдана 

Хмельницького, 

буд. 8 

комітет 

мікрорайону №4 
вул. Леоніда 

Бикова, буд. 4-а 

відділ споживчого 

ринку, 

підприємництва та 

регуляторної 

політики, 
бул. Машино-

будівників, буд. 23 

 
 
Керуючий справами                      Ірина СЛАВИНСЬКА 
 
 
 
Начальник відділу  
по роботі зі зверненнями громадян  
та доступу до публічної інформації 
управління забезпечення діяльності 
виконавчого комітету                                                                                                                  Вікторія ПЕРЕВИШКОВА 
 


