
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від _19.12.2019_ № __496__ 
                 м. Покровськ 

 
Про організацію та проведення 

особистих прийомів громадян 

на І півріччя  2020 року 

  

З метою створення необхідних умов для реалізації конституційних прав громадян на 

звернення та на виконання вимог Указу Президента України від 01.02.2008 № 109/2008 

«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного 

права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», 

розпорядження голови облдержадміністрації від 05.03.2008 № 78 «Про виконання Указу 

Президента України від 01.02.2008 № 109/2008», керуючись статтею 40 Конституції 

України від 28.06.1996 зі змінами, статтями 38, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 

280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 22 Закону України від 

02.10.1996 № 393/96 ВР зі змінами «Про звернення громадян», виконком Покровської 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Графіки прийому з особистих питань та виїзних прийомів  

в.п. міського голови на І півріччя 2020 року (додаток 1,2). 

2. Затвердити Графіки прийому з особистих питань та виїзних прийомів 
заступниками міського голови на І півріччя 2020 року (додаток 3,4). 

3. Заступникам міського голови, керуючому справами виконкому ради, начальникам 

управлінь і відділів міської ради: 

3.1. Забезпечити неухильне виконання графіків і порядків проведення особистих, 

виїзних прийомів громадян не рідше чотирьох разів на місяць, у тому числі двох особистих 

виїзних прийомів громадян та «прямих телефонних ліній», на яких можуть бути присутні 

керівники правоохоронних органів і органів самоорганізації населення. 

3.2. Не допускати випадків проведення особистих, виїзних прийомів громадян та  

«прямих телефонних ліній» іншими особами. 

В окремих випадках встановити, що у разі відсутності з поважних причин (хвороба, 

відрядження, відпустка та інших поважних причин), прийом громадян здійснює заступник 

міського голови за напрямками діяльності за погодженням з керуючим справами 

виконкому ради та за згодою міського голови.  

3.3. Особистий прийом громадян проводити у кімнаті особистого прийому за 

затвердженим графіком з 10.00 години до останнього відвідувача. 

4. Визначити обов'язковим кожен понеділок місяця – для проведення прийому 

громадян керівниками підприємств, установ, організацій міста і першу п'ятницю місяця – 

для проведення телефонного зв'язку з населенням заступників міського голови та перших 

керівників підприємств, установ, організацій. 

5. Рекомендувати Родинській міській та Шевченківській селищній радам розглянути 

на засіданнях виконкомів питання про організацію проведення особистих прийомів 

громадян на І півріччя 2020 року. 

В.п. міського голови                          І.Сущенко 



 

 

Додаток №1 

       до рішення виконкому міської ради 

       від _19.12.2019_ № __496__ 

  

Г Р А Ф І К 

прийому з особистих питань міським головою та секретарем Покровської міської ради  

на І півріччя 2020 року 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я,  

по-батькові, посада, 

який веде прийом 

громадян 

Дні прийому 

(включно суботу) 

Часи прийому  

(у тому числі 

поза робочий 

час) 

Де здійснюється 

особистий прийом 

громадян 

1. Сущенко Ірина 

Вячеславівна 

в.п. міського голови 

кожний вівторок  

 

1-а субота 

кожного місяця 

10.00-18.00 

 

10.00-13.00 

в окремій приймальні 

0800300101 

в робочому кабінеті 

521990 

 

 

У дні хвороби, відпусток, відряджень вищевказаних керівників Покровської міської 

ради прийом проводить керуючий справами виконкому Жук Алевтина В’ячеславівна. 
  
 

Керуючий справами виконкому ради          А.Жук 

 

 

Графік прийому з особистих питань міським головою та секретарем Покровської 

міської ради на І півріччя 2020 року розроблений відділом «Контактний Центр Покровської 

міської ради» 

 

 

 

В.о. начальника відділу «Контактний Центр  

Покровської міської ради»                                                                                А.Шаронова                                             



Додаток №2 

       до рішення виконкому міської ради 

       від _19.12.2019_ № __496__ 

 

    

Г Р А Ф І К 

прийому з особистих питань заступниками міського голови 

на І півріччя 2020 року 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я,  

по-батькові, посада, 

який веде прийом 

громадян 

Дні прийому 

(включно суботу) 

Часи прийому  

(у тому числі 

поза робочий 

час) 

Де здійснюється 

особистий прийом 

громадян 

1.  Кірієнко В’ячеслав 

Олександрович 

заступник міського 

голови 

кожний понеділок 

 

 

3-я субота 

кожного місяця 

10.00-18.00 

 

10.00-13.00 

Покровська міська рада  

в окремій приймальні 

0505720052 

в робочому кабінеті 

521990 

2.  Луганський Андрій 

Олександрович 

заступник міського 

голови 

 

кожна середа 

 

 

10.00-18.00 

 

Покровська міська рада  

в окремій приймальні 

0505720052 

кожний понеділок 

Родинська міська рада  

в окремій приймальні 

521990 

1-й та 3-й 

вівторок 

Шевченківська селищна 

рада  

в робочому кабінеті 

533301 

4-а субота 

кожного місяця 

Покровська міська рада  

в робочому кабінеті 

521990 

1.  Олехнович Олена 

Олександрівна 

заступник міського 

голови 

кожний четвер 

 

 

5-а субота 

кожного місяця 

10.00-18.00 

 

10.00-13.00 

Покровська міська рада  

в окремій приймальні 

0505720052 

в робочому кабінеті 

521990 

2.  Жук Алевтина 

В’ячеславівна 

керуючий справами 

виконкому ради 

кожна п’ятниця 

 

2-а субота 

кожного місяця 

 

10.00-18.00 

 

10.00-13.00 

Покровська міська рада  

в окремій приймальні 

0505720052 

 

У дні хвороби, відпусток, відряджень вищевказаних керівників Покровської міської 

ради прийом проводить керуючий справами виконкому ради Жук Алевтина В’ячеславівна. 
  
Керуючий справами виконкому ради             А.Жук 

 

Графік прийому з особистих питань керівництвом Покровської міської ради 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  



         Додаток № 3 

                до рішення виконкому міської ради 

                від _19.12.2019_ № __496__ 

 

Г Р А Ф І К 

проведення виїзних прийомів громадян в. п. міського голови  

на І півріччя 2020 року 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по-

батькові, посада, 

який веде прийом 

громадян 

 

                        Місце проведення виїзних прийомів 

місяць 

І ІI III IV V VІ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1. 

 

 

 

 

Сущенко Ірина 

В’ячеславівна  

в. п. міського 

голови 

1-й, 3-й вівторок місяця 

КНП «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування» 14.01    19.05  

Управління Пенсійного фонду України в м. Покровськ  04.02     

Покровська  ОДПІ  ГУ Державної фіскальної служби в  Донецькій 

області 

     02.06 

КМУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги»   03.03    

с. Шевченко   17.03   16.06 

Покровський міський центр зайнятості    07.04   

Донецький національний технічний університет     21.04   

м. Родинське  18.02   05.05  

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому            А.Жук 

 

Графік проведення виїзних прийомів громадян в. п. міського голови на І півріччя 2020 року розроблено відділом «Контактний Центр Покровської 

міської ради» 

 

          В.о. начальника відділу «Контактний Центр  

          Покровської міської ради»                                                                                                                                                 А.Шаронова                              



         Додаток № 4 

                до рішення виконкому міської ради 

                від _19.12.2019_ № __496__ 

 

Г Р А Ф І К  

проведення виїзних прийомів громадян заступниками міського голови 

на І півріччя 2020 року 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по-

батькові, посада, 

який веде прийом 

громадян 

 

Місце проведення виїзного прийому 

місяць 

І ІI III IV V VІ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Кірієнко В’ячеслав 

Олександрович 

заступник міського 

голови 

1-й, 3-й четвер місяця 

Управління Держгеокадастру у Покровському районі 02.01 06.02 05.03 02.04 07.05 04.06 
Покровський відділ управління в Донецькій обл. МНС в Україні 16.01 20.02 19.03 16.04 21.05 18.06 

3. Луганський Андрій 

Олександрович 

заступник міського 

голови 

1-а, 3-а п`ятниця місяця 

Родинська міська рада 03.01   03.04   
Шевченківська селищна рада 17.01   17.04   
КП «ПЦЄЗДО»  07.02   01.05  
КП «Покровськводоканал»  21.02   15.05  
КП «Покровськтепломережа»   06.03   05.06 
КП «Управління міського господарства»   20.03   19.06 

4. Олехнович Олена 

Олександрівна 

заступник міського 

голови 

1-й, 3-й понеділок місяця 
Управління соціального захисту населення 01.01  02.03  04.05  
Міський відділ освіти 15.01  16.03  18.05  
Покровський Індустріальний Інститут ДОН НТУ  03.02  06.04  01.06 
Покровський педагогічний коледж  17.02  20.04  15.06 

 

Керуючий справами виконкому              А.Жук 

 

Графік проведення виїзних прийомів громадян міським головою та його заступниками на І півріччя 2020 року розроблено відділом з питань 

діловодства, контролю та роботи зі зверненнями громадян.  

 

Начальник відділу з питань діловодства,  

контролю та роботи зі зверненнями громадян                      Г.Борисова



 


