
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 

від __30.12.2020__  № __618рг_ 
              м. Покровськ 

 

 

Про затвердження графіків проведення 

«Прямих телефонних ліній» на 2021 рік 

 

 

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення та гарантування конституційного права на 

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

підставі Закону України від 02.10.1992 № 2657-ХІІ «Про інформацію» (зі змінами), 

керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), - 

 

1. Затвердити графік проведення «Прямих телефонних ліній» міським головою, 

секретарем міської ради та заступниками міського голови на 2021 рік (додається). 

2. Підприємствам, установам і організаціям міста підготувати та затвердити 

графіки проведення «Прямих телефонних ліній» на 2021 рік. 

3. Відділу «Контактний центр Покровської міської ради» (Шаронова) 

здійснювати організаційно-технічну підготовку «Прямих телефонних ліній» міським 

головою та секретарем міської ради. 

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

(Борисова) здійснювати організаційно-технічну підготовку «Прямих телефонних 

ліній» заступниками міського голови. 

5. Розпорядження міського голови від 28.12.2019 № 697 рг «Про затвердження 

графіків проведення «Прямих телефонних ліній» на 2020 рік» визнати таким, що 

втратило чинність.   

6. Координацію робіт щодо виконання цього розпорядження покласти на відділ 

з питань діловодства, контролю та роботи зі зверненнями громадян  (Борисова), відділ 

«Контактний центр Покровської міської ради» (Шаронова), контроль – на керуючого 

справами виконкому ради Жук А.В. 

 

 

 

Міський голова              Р. Требушкін 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

       розпорядженням міського голови 

       від __30.12.2020__  № __618рг_ 

 

 

 

ГРАФІК 

проведення «Прямих телефонних ліній»  

міським головою, секретарем міської ради та заступниками міського голови на 2021 рік 

 

Місце проведення Час проведення Відповідальні 

«Пряма телефонна лінія» населення  з  міським головою  

Кабінет міського 

голови  

Щопонеділка  0800  - 10 00  Шаронова Амаля В’ячеславівна  – 

начальник відділу «Контактний 

центр Покровської міської ради» 

«Пряма телефонна лінія» населення  з  секретарем міської ради  

Кабінет секретаря 

міської ради  

Щопонеділка  1000  - 12 00  Шаронова Амаля В’ячеславівна  – 

начальник відділу «Контактний 

центр Покровської міської ради» 

«Пряма телефонна лінія» населення з заступниками міського голови 

Кабінети заступників 

міського голови  

Перша п'ятниця 

кожного місяця 

1000  - 12 00  Борисова Ганна Володимирівна – 

начальник відділу з питань 

діловодства, контролю та роботи 

зі зверненнями громадян 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                               А. Жук 

 

 

 

Графік проведення «Прямих телефонних ліній» міським головою та заступниками 

міського голови на 2021 рік розроблено відділом «Контактний центр Покровської міської 

ради» та відділом з питань діловодства, контролю та роботи зі зверненнями громадян міської 

ради.  

 

 

Начальник відділу «Контактний Центр  

Покровської міської ради»                                                                              А. Шаронова                                                 

 

 

 

Начальник відділу з питань діловодства,  

контролю та роботи зі зверненнями громадян                Г. Борисова 


