
                           

 

 

 

 

 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від 19.01.2023 р. № 1 

 

Про графік прийому громадян  

керівниками виконавчого комітету  

міської ради на 2023 рік.  

 

На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України 

від 13.08.2002 року №700/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення реєстрації 

громадянами України конституційного права на звернення» та з метою забезпечення права 

громадян на звернення.   

 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити графік прийому громадян керівниками виконавчого 

комітету міської ради на  2023 рік (додається).  

2.  Проводити виїзні прийоми громадян в 2023 році в с. Вишневе, с. Піски, с. Бодаква 

згідно вищезазначеного графіку.  

3. Затвердити графік проведення «гарячих» телефонних ліній за участю посадових 

осіб міської ради на 2023 рік (додається).  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника загального відділу 

Горбенко Ю.А. 
 

 

 

 

          Міський голова                                                          Віталій СИДОРЕНКО  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету  

Заводської міської ради  

від 19.01.2023 року № 1 

 

 

Г Р А Ф І К 

прийому громадян керівниками  

виконавчого комітету міської ради 

 

Сидоренко Віталій Володимирович 
– міський голова  

м. Заводське Понеділок, третя 
середа кожного місяця з 9.00 до 

12.00 год.  

с. Бодаква перша середа 
кожного місяця 10.30 до 11.30 

год. 

с. Піски перша середа кожного 

місяця 9.00 до 10.00 год. 

Добруля Сергій Васильович – 

перший  заступник міського голови  

Понеділок, четверта середа 

кожного місяця з 9.00 до 12.00 

год. 

Мащенко Лариса Олександрівна – 

секретар ради – керуюча справами 

Понеділок, друга середа 

кожного місяця з 9.00 до 12.00 

год. 

Болотний Олександр 

Володимирович – староста 

с. Бодаква Понеділок з 9.00 до 

12.00 год. 

с. Нижня Будаківка, с. 
Заморіївка, с.Червоні Луки -  

другий та четвертий четвер 

місяця з 9.00 до 12.00 год. 

с. Пісочки. с. Хрулі  перший та 
третій четвер місяця з 9.00 до 

12.00 год. 

Пройдак Григорій Петрович – 
староста 

с.Піски понеділок з 9.00 до 
12.00 год. 

с. Яремівщина, с. Шевченки 

перший та третій вівторок 
місяця з 9.00 до 12.00 год. 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету  

Заводської міської ради  

від 19.01.2023 року № 1 

 
 

 

 
ГРАФІК 

проведення “гарячих” телефонних ліній 

 за участю посадових осіб Заводської   
міської ради на 2023 рік 

 

№ ПІБ Посада Дата проведення 

 
1. 

 
Сидоренко Віталій 

Володимирович 

 
Міський голова  

 
Понеділок 

з 17-15 год. до 18-15 год. 

 
 

 

2. 

 

Добруля Сергій  

Васильович 
 

 

Перший заст. 

міського голови 

 

Вівторок 

з 17-15 год. до 18-15 год. 
 

 

3. 

 

Мащенко Лариса 
Олександрівна 

 

Секретар ради – 
керуюча 

справами 

 

Середа 
з 17-15 год. до 18-15 год. 

 
 


	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
	Р І Ш Е Н Н Я


