
                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про проведення особистих  

прийомів громадян 

 

 Керуючись Законом України «Про звернення громадян», Указом 

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», з метою 

забезпечення реалізації та гарантування закріпленого Конституцією права на 

звернення до органів місцевого самоврядування та у зв'язку з  кадровими 

змінами: 

 1. Затвердити графік проведення особистих прийомів громадян міським 

головою, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради, керуючим справами виконкому ради (додається). 

 2. Здійснювати  проведення особистих прийомів заступниками міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами 

виконкому ради шляхом  «гарячих телефонних ліній» спілкування з громадянами 

(не рідше одного разу на місяць).  

 3. Відділу по роботі із зверненнями громадян виконкому ради, управлінню 

внутрішньої політики, преси та інформації міської ради забезпечити в межах 

повноважень розміщення графіка проведення особистих прийомів громадян 

керівництвом виконавчого комітету  Запорізької міської ради на інформаційному 

стенді та вебпорталі міської ради. 

 4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на 

відділ по роботі із зверненнями громадян виконкому ради, контроль – на 

керуючого справами виконкому ради Омельяновича Р.А. 

 

 

Міський голова                                                                             В.В.Буряк 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                             Розпорядження міського 
                                                                                             голови    
                                                                                             ____________№_______                                                               
                                                                                                                                                                      

Графік 
особистого прийому громадян  

у виконавчому комітеті Запорізької міської ради 
 

№ 

з/п 

П.І.Б. посада дні прийому години прийому 

1. Буряк  

Володимир 

Вікторович 

міський голова згідно плану 
роботи (за 
попереднім 
записом) 

згідно плану 
роботи  

2.  

 

 

секретар міської ради 2-й  
четвер місяця 
 

 з 15-00 до 17-00 
 
 

3. Васюк  

Анатолій 

Григорович 

заступник міського 
голови з питань 
діяльності виконав-
чих органів ради 

1-й, 3-й  
вівторок місяця    
 

 з 10-00 до 12-00 
 
 

4.  Гординський  

Віктор 

Георгійович 

заступник міського 
голови з питань 
діяльності виконав-
чих органів ради 

2-й, 4-й  
вівторок місяця 
  

 з 15-00 до 17-00 
 
 

5. Константинов  

Олександр 

Олександрович 

заступник міського 
голови з питань 
діяльності виконав-
чих органів ради 

2-й,4-й 
вівторок місяця 
 

з 10-00 до 12-00 
 
 

6. Наумов  

Геннадій 

Борисович 

заступник міського 
голови з питань 
діяльності виконав-
чих органів ради 

1-й, 3-й  
вівторок місяця  
 

з 15-00 до 17-00 
 
 

7. Нікіфоров  

Олексій 

Вікторович 

заступник міського 
голови з питань 
діяльності виконав-
чих органів ради 

2-й  
понеділок 
місяця  
  

з 15-00 до 17-00 
 
 

8. П'ятницький  

Андрій 

Васильович 

заступник міського  
голови з питань 
діяльності виконав-
чих органів ради 

4-й 
четвер місяця 

 

з 15-00 до 17-00 
 
 

9.  Таран  

Роман 

Олегович 

заступник міського  
голови з питань 
діяльності виконав-
чих органів ради 

1-й, 3-й  
четвер місяця  

з 10-00 до 12-00 

10 Омельянович   

Роман 

Анатолійович 

керуючий  
справами виконкому 
ради 

2-а, 4-а  
п'ятниця місяця 

з 10-00 до 12-00 

 
 
Начальник відділу по роботі 
із зверненнями громадян 
виконкому ради                                                           Н.О.Авраменко 
 
Керуючий справами  
виконкому ради                                                           Р.А.Омельянович   




