
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 
від 17.11. 2021 № 171 

                   м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 30.11.2021 №119 

„Про затвердження графіків прийомів громадян керівництвом міської ради та її 

виконавчого комітету, старостами сіл Благодатне, Деньги, Хвильово-Сорочин, 

Кропивна, Маліївка, Щербинівка, Крупське, Коробівка, Кедина Гора, 

Комарівка, селища Снігурівка” 

 

 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”, - 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 30.11.2021 №119 

„Про затвердження графіків прийомів громадян керівництвом міської ради та її 

виконавчого комітету, старостами сіл Благодатне, Деньги, Хвильово-Сорочин, 

Кропивна, Маліївка, Щербинівка, Крупське, Коробівка, Кедина Гора, 

Комарівка, селища Снігурівка”, виклавши додаток 1 у новій редакції. 

2. Відділу з питань організаційного забезпечення, контролю та кадрової 

роботи (Левченко В.А.) опублікувати графік прийому у засобах масової 

інформації. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами 

Шакуру О.В. 

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 

 
Вікторія Левченко 23900 



Додаток до розпорядження  
міського голови  

від 17.11. 2021 № 171 

 

 

Графік особистого прийому громадян 

керівництвом міської ради та її виконавчого комітету 

 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Посада Дні прийому Години 

прийому 

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 

 Заступник міського 

голови 

1 – ша середа 

місяця 

3 – я середа 

місяця 

9.00 – 13.00 

 

9.00 – 13.00 

Флоренко 

Олександр 

Анатолійович 

Заступник міського 

голови 

1- й четвер 

місяця 

3 – й четвер 

місяця 

9.00 – 13.00 

 

9.00 – 13.00 

Шакура 

Оксана 

Вікторівна 

Керуючий 

справами 

1 – ша 

п’ятниця 

місяця 

3 – я п’ятниця 

місяця 

9.00 – 13.00 

 

9.00 – 13.00 

 

Керуючий справами           Оксана ШАКУРА 

 

 

 

 

 


