
 

 

 

Конотопська міська рада 

Виконавчий комітет 

РІШЕННЯ 
 

від  13.03.202     № 54 

м.Конотоп 

 

Про    організацію       особистого  

 прийому громадян  керівництвом 

 виконавчого комітету міської ради 

 у І півріччі 2020 року 
 

 

 Відповідно до статті 40 Конституції України,  статті 38 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 22 Закону України “Про 

звернення громадян”,  Указу Президента   України  №109/2008 “Про 

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування”, та з метою забезпечення конституційного права 

громадян на звернення, підвищення якості та ефективності проведення 

особистого прийому, 

 

 виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

1.Затвердити графік прийому громадян з особистих питань у виконавчому 

комітеті міської ради у І півріччі 2020 року (додається). 

 2.Секретарю міської ради, першому заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, заступникам міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків,  

керуючому справами виконкому, в.о. старости Підлипненського 

старостинського округу забезпечити дотримання затвердженого графіку та 

вимог чинного законодавства з питань особистого прийому громадян у 

підвідомчих виконавчих органах міської ради, на підприємствах, в установах, 

організаціях міста. 

 3.Визнати таким, що втратило чинність рішення  виконавчого комітету 

міської  ради  від 21.06.2019 №163 «Про організацію особистого прийому 

громадян керівництвом виконавчого комітету міської ради у липні-грудні 2019 

року». 

 4.Загальному відділу міської ради про хід виконання даного рішення  

інформувати міського голову щоквартально до 15 числа місяця наступного за 

звітним періодом та підготувати інформацію в місцевих засобах масової 



 

 

інформації і на офіційному веб-сайті міської ради про результати проведення 

прийомів. 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконкому відповідно до розподілу обов’язків. 

 

 

 

Міський голова       Артем СЕМЕНІХІН 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алла Скосар 2 51 36 



 

 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 
       від  13.03.2020     № 54 

 

ГРАФІК 

прийому громадян з особистих питань  

у виконавчому комітеті міської ради  

ПІБ керівника Час проведення Місце проведення 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА щопонеділка 

з 07.00 до 08.15 

кімн.№116 

(1-й поверх) 

 

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ щопонеділка 

з 15.00 до 17.30 

кімн.№116 

(1-й поверх) 

 

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ З ПИТАНЬ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧИХ 

ОРГАНІВ РАДИ 

щовівторка та 

щоп’ятниці 

з 13.00 до 16.15 

кімн.№116 

(1-й поверх) 

 

ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО 

ГОЛОВИ З ПИТАНЬ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧИХ 

ОРГАНІВ РАДИ  

щосереди 

з 07.00 до 08.15 

 

кімн.№116 

(1-й поверх) 

 

ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО 

ГОЛОВИ З ПИТАНЬ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧИХ 

ОРГАНІВ РАДИ  

щочетверга  

з 07.00 до 08.15 

кімн.№116 

(1-й поверх) 

 

КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ 

ВИКОНКОМУ 

щоп’ятниці 

з 07.00 до 08.15 

кімн.№116 

(1-й поверх) 

В.О. СТАРОСТИ 

ПІДЛИПНЕНСЬКОГО 

СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ 

щовівторка та 

щочетверга  

з 09.00 до 13.00 

Підлипненська 

сільська рада 

Запис на прийом здійснюється в приміщенні Громадської приймальні 

(каб.№116) в робочі години. 

 

Запис на прийом до в.о. старости Підлипненського старостинського округу в 

приміщенні Підлипненського старостинського округу 

 

Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв 

Соціалістичної Праці, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників АТО 

(ООС) проводиться першочергово.   

 

Керуючий справами виконкому          Любов ДУБОВИК 

 


