
 

 

 

Конотопська міська рада 

Виконавчий комітет 

РІШЕННЯ 
 

від  13.03.2020   № 55 
м.Конотоп                                                                           

 

 

 

 

 

 

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 

особистих прийомів громадян керівництвом виконавчого комітету міської ради, 

 

 

 виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

 

 1.Затвердити : 

1.1.Графік проведення особистого прийому громадян  керівництвом 

виконкому за  місцем трудової діяльності у І півріччі 2020 року (додаток 1). 

1.2.Графік проведення особистого прийому керівництвом виконкому за 

місцем проживання громадян у І півріччі  2020 року (додаток 2). 

2.Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

міської ради від 21.06.2019 №164 «Про   організацію    особистого прийому за 

місцем проживання та трудової діяльності громадян керівництвом   

виконавчого комітету міської ради у липні-грудні 2019 року». 

3.Загальному відділу міської ради: 

3.1.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. 

3.2.Щомісячно до 19 числа надавати міському голові на затвердження 

графіки виїзних прийомів за місцем проживання та трудової діяльності 

Про   організацію    особистого  прийому  за  місцем  проживання 

та трудової діяльності громадян керівництвом виконавчого 

комітету міської   ради у І півріччі  2020 року 
 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до ст.40 Конституції України,  законів України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”,  “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”, з метою удосконалення порядку та підвищення 

ефективності проведення особистого прийому громадян керівництвом 

міської ради, 
 

 виконком міської ради в и р і ш и в: 

 1.Інформацію завідувача загального відділу міської ради 

Іноземцевої Т.Г. щодо прийому за місцем проживання та трудової 

діяльності громадян керівництвом міської ради у I кварталі 2011 року 

взяти до відома. 

2.Затвердити : 

 2.1.Графік проведення особистого  прийому    громадян  міським  

головою,  керуючим  справами виконкому, секретарем  міської ради, 

заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради за  місцем трудової діяльності II кварталі 2011 року (додаток 1). 

 2.2.Графік проведення особистого прийому міським головою, 

керуючим справами виконкому, секретарем міської ради, заступниками 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за місцем 

проживання громадян II кварталі 2011 року (додаток 2). 

 3.Визнати таким, що втратило чинність з 01.04.2011 рішення 

виконкому міської ради від 27.12.2010 №429 «Про організацію 

особистого прийому за місцем проживання та трудової діяльності 

громадян керівництвом міської ради у I кварталі 2011 року». 

 4.Загальному відділу міської ради (завідувач Іноземцева Т.Г.) 

щомісяця до 10 числа наступного за звітним надавати міському голові 



 2 

громадян керівництвом виконавчого комітету міської ради та розміщувати їх на 

інформаційних стендах.   

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконкому відповідно до розподілу обов’язків. 

 

 

 

Міський голова                                                       Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алла Скосар 2 35 61 
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Додаток 1 

до рішення виконкому  

                                                      міської ради  

                                                                                 від 13.03.2020   № 55 

 

 

 

Графік проведення особистого прийому громадян  керівництвом 

виконкому за місцем трудової діяльності у І півріччі  2020 року 

 

ПІБ, посада керівника, що проводить 

прийом 

Назва установи, де 

проводиться прийом 

Час 

проведення 

прийому 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Згідно щомісячного 

окремого графіку 

Березень 

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ  Згідно щомісячного 

окремого графіку 

Березень 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Згідно щомісячного 

окремого графіку 

Квітень 

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО 

ГОЛОВИ З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ РАДИ  

Згідно щомісячного 

окремого графіку 

Квітень 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Згідно щомісячного 

окремого графіку 

Травень 

В.О. СТАРОСТИ 

ПІДЛИПНЕНСЬКОГО 

СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ 

Згідно щомісячного 

окремого графіку 

Травень 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Згідно щомісячного 

окремого графіку 

Червень 

КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ 

ВИКОНКОМУ 

Згідно щомісячного 

окремого графіку 

Червень 

 

 
 

Керуючий справами виконкому                                  Любов ДУБОВИК 
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Додаток 2 

до рішення виконкому  

міської ради  

        від  13.03.2020   № 55 

 

 

Графік проведення особистого прийому керівництвом виконкому за 

місцем проживання громадян у  І півріччі  2020 року 
 

ПІБ, посада керівника, що проводить 

прийом 

Назва установи, де 

проводиться прийом 

Час 

проведення 

прийому 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Згідно щомісячного 

окремого графіку 

Березень 

В.О. СТАРОСТИ 

ПІДЛИПНЕНСЬКОГО 

СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ 

Згідно щомісячного 

окремого графіку 

Березень 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Згідно щомісячного 

окремого графіку 

Квітень 

ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ З 

ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ РАДИ 

Згідно щомісячного 

окремого графіку 

Квітень 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Згідно щомісячного 

окремого графіку 

Травень 

КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ 

ВИКОНКОМУ 

Згідно щомісячного 

окремого графіку 

Травень 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Згідно щомісячного 

окремого графіку 

Червень 

ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ З 

ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ РАДИ 

Згідно щомісячного 

окремого графіку 

Червень 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                  Любов ДУБОВИК 


