
 

 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ   
 

від _30.12.2020  № __617рг___  
                 м. Покровськ 

 
 

Про затвердження графіку особистого прийому осіб, які потребують безоплатної 

первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції міської ради                           

на 2021 рік 

 

З метою забезпечення реалізації гарантованої Конституцією України можливості 

осіб, які перебувають під юрисдикцією України, отримувати безоплатну первинну 

правову допомогу, на виконання Закону України від 02.06.2011 № 3460-VI «Про 

безоплатну правову допомогу» (зі змінами), розпорядження голови облдержадміністрації 

від 28.11.2011 № 673 «Про виконання Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» (зі змінами), керуючись Порядком роботи громадської приймальні з надання 

безоплатної первинної правової допомоги, затвердженим наказом Міністерства юстиції 

України від 21.09.2011 № 3047/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

22.09.2011 за № 1114/19852 (зі змінами), статтями 42, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 

№ 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), - 

 

1. Затвердити графік особистого прийому осіб, які потребують безоплатної 

первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції міської ради                            

на 2021 рік (додається). 

 

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

(Борисова) забезпечити оприлюднення графіку особистого прийому осіб, які потребують 

безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції міської 

ради на 2021 рік на офіційному веб – сайті міської ради та у друкованих засобах масової 

інформації.  

 

 3. Розпорядження міського голови від 28.12.2020 № 698 рг «Про затвердження 

нового графіку особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової 

допомоги з питань, що належать до компетенції міської ради на 2020 рік», визнати таким, 

що втратило чинність.  

 

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відділ з 

питань діловодства, контролю та роботи зі зверненнями громадян (Борисова), контроль - 

на керуючого справами виконкому  ради Жук А.В. 

 

 

Міський голова         Р. Требушкін 



 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням міського голови 

від _30.12.2020  № __617рг___  

 

 

 

ГРАФІК 

прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що 

належать до компетенції міської ради на 2021 рік 

 

 
День та години 

прийому 

Місце 

проведення 

ПІБ працівника та посада, що 

проводить прийом  

Телефон для 

довідок 

Щомісяця кожної 

п`ятниці, з 900 до 1200  

м. Покровськ,  

пл. Шибанкова, 

буд. 11, каб. 25 

Білецька Тетяна Володимирівна 

– в.о. начальника відділу 

юридичного забезпечення 

діяльності міської ради та її 

виконавчих органів 

52-13-87 

 

 
У дні хвороби, відпусток, відряджень начальника юридичного відділу міської ради 

прийом проводить головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення діяльності 

міської ради та її виконавчих органів Іщенко Антоніна Олегівна 

 

 

Керуючий справами виконкому ради             А. Жук 

 

 

Графік прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з 

питань, що належать до компетенції міської ради на 2021 рік розроблено відділом з питань 

діловодства, контролю та роботи зі зверненнями громадян міської ради.  

 

 

 

Начальник відділу з питань  

діловодства, контролю та  

роботи  зі зверненнями громадян                         Г. Борисова 


