
 

 
 

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 
від _______ 2017 року № _______ 

                   м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 17.11.2015 № 157 

„Про затвердження порядку особистого прийому громадян і графіків 

прийомів громадян керівництвом міської ради та її виконавчого комітету” 

 

 На виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року  

№ 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування”, керуючись п. 2, п. 7 ч. 4.ст. 42 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

1.Внести зміни до розпорядження міського голови від 17.11.2015 № 157 

„Про затвердження порядку особистого прийому громадян міським головою і 

графіків прийомів громадян керівництвом Золотоніської міської ради та її 

виконавчого комітету”, виклавши додатки 2-4 у новій редакції. 

2.Відділу з питань організаційного забезпечення, контролю та кадрової 

роботи (Левченко В.А.) опублікувати графіки прийому у газеті „Златокрай” та 

на офіційному сайті міста. 

3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами 

Тітаренко О.В. 

 

 

 

Міський голова           В.О. Войцехівський 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Левченко 52630 
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Додаток 1 

до розпорядження міського  голови 

від ________2017 № ________ 

 

Графік особистого прийому громадян 

керівництвом міської ради та її виконавчого комітету 

 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Посада Дні прийому Години 

прийому 

Войцехівський 

Віталій 

Олександрович 

Міський голова 2-й понеділок 

місяця 

4 – й понеділок 

місяця 

10.00 - 13.00 

 

10.00 – 13.00 

Сьомак Наталія 

Олексіївна 

Секретар ради 1-й понеділок 

місяця 

3 – й понеділок 

місяця 

9.00 – 13.00 

 

9.00 – 13.00 

Масло Олег 

Михайлович 

Перший заступник 

міського голови 

1 – й вівторок 

місяця 

3 – й вівторок 

місяця 

9.00 – 13.00 

 

9.00 – 13.00 

Суддя Світлана 

Василівна 

Заступник міського 

голови 

1 – ша середа 

місяця 

3 – я середа 

місяця 

9.00 – 13.00 

 

9.00 – 13.00 

Тітаренко 

Оксана 

Вікторівна 

Керуючий 

справами 

1 – ша 

п’ятниця 

місяця 

3 – я п’ятниця 

місяця 

9.00 – 13.00 

 

9.00 – 13.00 

 

 

Керуючий справами          О.В. Тітаренко 
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Додаток 2 

до розпорядження міського  голови 

від ________2017 № ________ 

 

 

Графік особистого прийому громадян  

міським головою, першим заступником міського голови,  

заступниками міського голови, секретарем ради  

у позаробочий час 

 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Посада Дні прийому Години 

прийому 

Войцехівський 

Віталій 

Олександрович 

Міський голова 1-а субота 

місяця 

9.00 – 12.00 

Сьомак Наталія 

Олексіївна 

Секретар ради 3-я субота 

місяця 

9.00 – 13.00 

Масло Олег 

Михайлович 

Перший 

заступник 

міського 

голови 

2-а субота 

місяця 

9.00 – 12.00 

Суддя Світлана 

Василівна  

Заступник 

міського 

голови 

4-я субота 

місяця  

13.00 – 16.00 

Тітаренко 

Оксана 

Вікторівна 

Керуючий 

справами 

4-а субота 

місяця 

9.00 – 12.00 

 

 

 

Керуючий справами          О.В. Тітаренко 
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Додаток 3 

до розпорядження міського  голови 

від ________2017 № ________ 

 

 

Графік виїзного прийому громадян  

керівництвом міської ради та її виконавчого комітету 

 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Посада Дні прийому Години 

прийому 

Войцехівський 

Віталій 

Олександрович 

Міський голова 1-й понеділок 

місяця 

3 – й понеділок 

місяця 

10.00 - 12.00 

 

10.00 – 12.00 

Сьомак Наталія 

Олексіївна 

Секретар ради 2-й понеділок 

місяця 

4 – й понеділок 

місяця 

10.00 – 12.00 

 

10.00 – 12.00 

Масло Олег 

Михайлович 

Перший заступник 

міського голови 

2 – й вівторок 

місяця 

4 – й вівторок 

місяця 

10.00 – 12.00 

 

10.00 – 12.00 

Суддя Світлана 

Василівна 

Заступник міського 

голови 

2 – га середа 

місяця 

4 – та середа 

місяця 

10.00 – 12.00 

 

10.00 – 12.00 

Тітаренко 

Оксана 

Вікторівна 

Керуючий 

справами 

2 – га п’ятниця 

місяця 

4 – та п’ятниця 

місяця 

10.00 – 12.00 

 

10.00 – 12.00 

 

 

Керуючий справами          О.В. Тітаренко 
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