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24.01.2019 м. Кривий Рiг No 23-р

Про органйзацио особистого
прийому громадян

З метою забеэпечення реалтзацп коиститушйного права громадян на
звернення; у зв 'язку зi змiнам:и, що вiдбулися в структур: виконкому мiсько1
ради; вiдповiдно до вимог Закоиiв Украши «Про звернення громадян», «Про
безоплатну правову допомогу», Указу Президента Украши вiд 07 лютого
2008 року № 109/2008 «Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiза
цiУ та гарантування конститушйного права на звернепня до орган!в державно)
влади та оргашв мiсцевого самоврядування»; керуючись Законом Украгни
«Про мiсцеве самоврядування в Украцп»:

1.Установити днi особистого .прийому громадян кертвниками мгськог ради
та 1i виконкому протягом мiсяця:

мiсъкий голова Вiлкул 10.Г.
секретар мтсько) ради Маляренко С.В.
заступник мiського голови Бсшков К.А.
заступник мiського голови Берлгн В.М.
эаступннк мiського голови Катриченко О.В.
застутшик мiськоrо голови Подоплслова Н.Л.
заступник мiськоrо голови Полтавець А.А.

· заступник мiськоrо голови Шаповалов Г.М:.
керуюча справами виконко:м:у .
мюьког ради Мала Т.В.

3-й понедшок,
2-й, 4-й четверги, :
2-й, 4-й вiвтор:ки,
1-й, 3-й втвторки,
2-й, 4-й понедшки,
1-а 3-а п'ятницi

' '1-й, 3-й четверги,
1-й, 5-й понедшки,

. 1-а, 4-а середи.

2. Прийом громадян - кершниками ~iсько1 ради та 11 виконкому проводи
ти в примiщеннi виконкому мтськог ради (каб.129) з 10.00 .до 12.30. Якшо протя- ·
гом вищевказаного часу не прийнято всiх тромадян, як! записалися па прийом, з
13.00 вiн продовжуеться й закшчусться шсля прийому всiх громадян, Запис на
прийом проводиться:

- до мiськоrо голови - цоспйно в робочий час, закшчуеться за один р~бочий
день до прийому;
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- до секретаря мюькоз ради, заступникiв мiського голови, керуючот спра
вами виконкому з 8.30 до 12.30 у день прийому.

3. Затвердити графiк особистого прийому громадян кергвниками вiддiлiв,
управлiнь, iнших виконавчих органш мюькот ради (додаеться).

4. Рекомендувати суб' сктам господарювання: мiста здiйсюовати особис
тий прийом громадян щоденно, переважно в перцпй половин! дня.

5. Визнати таким, що втратило чишпстъ, розпорядження мтського голови
вiд 19.12.2017 NоЗОО-р «Про органiзацiю особистого прийому громацян».

6. Контроль за виконанням розпоряджсння покласти на керуючу справа-·
ми виконкому мiськоУ ради.

. ,

Мсський голова 10.Вiлкул



ЗА ТВЕРДЯ{ЕНО

Розпорядження млського голови

24.01.2019 №23-р

ГРА ФJJ(
особистого прийому громадян керьвниками вiддiлiв, управзинь ·

шших виконавчих орган!в млськосради

Назеа вiддiлiв, управллнь,
[нших виконавчих органлв

млськосради

Дн! прийому · 1 Мссие та час прийому
(шомлсяия)

1 2.----'---- з ---<

Апарат млськсаради i виконкому
-- --···-···------,-------------1

Вiддiл взаемодц з правоохорон- 1-й понедшок, ·каб.236
ними органами та оборонног I щоп'ятниш з 10.00 до 12.30,

i роботи з 13.00 до 17.00 .

Вiддi; з питаю, внутрлпньог ·щопонедiлка ! каб.238 ·-1
полпики I з 10.00 до 12.30,

З 13.00 ДО 17.00 i
Вiддiл з питань захисту прав I Щопонедiлка I каб.114
споживачiв з 10.00 до 12.30,

З 13.00 ДО 16.00
Вщдпгпрсси та гнформацп [ Щопонедшка I каб.303

з 10.00 до 12.30,
_____________.J_ __,___з_lЗ.00 до 16.00

L _
Департамент соцiально'i
поштики

Ви1шюшм л-tiсышiради
Щопопедшка,

1-й 3-й'.втвторок

каб.209
(пр-т Металургйз, 366)

3 09.00 ДО 12.30,
З 13.00 ДО 17.00

Департамент адмiнiстративних ! Щопон-~дiлка,
послуг I щоывторка,

щоп'ятницi

Примпцення Центру
адмшзстративвих послуг

«Втза»
З 9.00 ДО 12.00;

--··· ·-1-------1---~_)3.ОО ДО 15.00
Департамент розвитку 1-й понедiлок, каб.550
тнфраструктури мiста 1.-й, 2-й

1

1 з 10.00 до 12.30,
вшторок . з 13.00 до 17.00

1-й понедiлок, 1 каб.403
з 13.00 до 16.00,
з 10.00-до 12.30,
3 13.00 ДО 16.00·---

Управлiння екологп

L_ щошвторка

.l
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f
. 1 ·-- 2 3 ----i
вшння економiки Щочщверга каб.222 -------1

З 10.00 ДО 12.00,
, __ . _. .-- з 13.ООдо 17.00
'Управлiнняз питань реестрацil' 1· Щопо-недiлкаь каб.207А __.---,\

(еул. Героi'в АТО, 30)
З 10.00 ДО 12.30, ~
З 13.00 ДО 17.00

. УправлiнЙЯ з питань Надзвичай- 1-й понедiл~К, · каб.239 -
ситуацiй та цивiльноrо щоп'ятницi з 10.00 до 12.30,

и~ту населенIО.I-------+----··----+ з 13.00 до 16.00 _

1
Департа~"у[ент регулювання 2-га, 4-та . каб.216
м1·. стобудiвно'i дiяльностi та п 'ятниш~, (пр-т Металург(в, 366)
земельних вiдносин · . з l 0.00 до 12.00; ,

. З 13.00 ДО 17.00 ~

, Управлiння капiтального I НХопонедiлка t кабj21 \
будiвництва з 10.00 до 12.30, \

З 13.00 ДО 17.00 -i
УправлiННЯ к~мунал~НОl ,-1-й ~онедiлок,-1-------каб.24-6 ... '\
власностi мiста ' щочетверга , з 10.00 до 12.30,·\

1

. З 13.00 ДО 17.00 .

Управлiння культур.и -- 1-й понедiлок, каб.220 1
щочетверга з 10.00 до 12.30,

з 13.00 до 17.00
каб.542

3 10.00 ДО 12.30,
__ з13.00д~_17.ОО __ !

1-й понедiлок, \ каб.523 l
.

1

шовiвтqрка . з 10.00 до 12.30,
--- \ з 13.00.до 17.00

Управлiння розвитку Щопопедi~ каб.51 О
пiдприЕ:мт-rицтва з 10.00 до 12.30, ,

з 13.00 до 17.00----
3 10.QQ ДО 12.30,

·---· . ----+----- з 1з.оо д0_1_7_.о_о__.
Архiвний вiдцin 1-й понедiлок, каб.111

'Департамен~-освiти i н~уки - \ 1-й ~онедiлок,
щосереди

Управлiння охорони здоров'я

(вул. Спiвдру;жностi, 107а)
3 10.00 ДО 12.30, 1З 13.00 ДО 16.00

Bi~iл з питань держаеного lЦоп' я;~-и_ц_i -----к-аб-_203
архпектурно-будшельного (вул. Герои: АТО, 30) .
контролю з 10.00 до 12.30,

\ 3 13.00 ДО 17.QQ ,

щовiвторка,
щочетверга

1:

11:

1,

1:
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1
1 Вiддiл з питань енергоменедж
менту та впровадження

__енергозберiгаючих технологiй
Вiддiл транспорту i зв'язку

2~ 3
1-й понедшок,

щоп'ятниш
каб.443

з 10.00 до 12.30,
З 13.00 ДО 17.00

1-й понедшок,
' .ЩОП ятниш

каб.364
З 09.00 ДО 12.00,
3 13.00 ДО 16.00

Iнспекцiя з благоустрою

i Департамент у справах сiм '1,
! •! молош та спорту

tJУ)кба у справах дiтей · -

Щопопедiлка ·

3-й понедiлок,
щосерсди

Керуюча справами виконкому

1-й понедiлок,
щовгвторка

-каб.Пб
(вул. Героьв .ао, 30)

3 10.00 ДО 12.30,
З 13.00 ДО 17.00--

каб.420
З 10.00 ДО 12:30,
3 13.00 ДО 17.00

каб.125 ,
з 1 o.oq др 12.зо, \
3 13.00 ДО 16.00___j

Т.Мала


