
 
У К Р А Ї Н А 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

від   10  жовтня 2016 року                        № 114 
 

 
Про внесення змін та доповнення 
до розпорядження міського голови 
від 06 травня 2016 року №62 
«Про організацію роботи виконавчих 
органів Кіровоградської міської ради 
зі зверненнями громадян»   
 

Відповідно до  ст. 40 Конституції України, ст. 38, 42 Закону України 
„Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 22 Закону України  „Про   
звернення   громадян”, Указу  Президента   України   від  07 лютого                    
2008 року № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 
гарантування конституційного права на звернення до органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування", у зв'язку з кадровими змінами: 

 
1. Внести зміни та доповнення до розпорядження міського голови від 

06 травня 2016 року № 62 «Про організацію роботи виконавчих органів 
Кіровоградської міської ради зі зверненнями громадян»  та викласти у новій 
редакції графік особистого прийому громадян міським головою, секретарем 
міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської ради  
(додається). 

 
2. Відділу по роботі із засобами масової інформації довести до відома 

населення міста про дні і години прийому через засоби масової інформації. 
 
 
 
Міський голова                                                                                 А.Райкович 
 
 
 
 
Гуцу 24 73 74             

 
 



                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                       
                                                        Розпорядження міського голови 
                                                        10   жовтня 2016      № 114 
 
 

Графік 
особистого прийому громадян міським головою, секретарем  

міської ради,  заступниками міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету 

міської ради 
 

Міський голова 
Райкович Андрій Павлович                              2-й  четвер з 10.00 до 11.00 
                                                                        4-й  четвер з 10.00 до 11.00 
         
Секретар міської ради 
Табалов Андрій Олександрович           1-а  середа з 09.00 до 11.00 
                                                                                 3-я  середа з 09.00 до 11.00 
 
                                                                                
Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради: 
 
Грабенко Олександр Володимирович              2-й  вівторок з 09.00 до 11.00 
                                                                                  4-й  вівторок з 09.00 до 11.00 
 
Дзюба Наталія Євгеніївна                       2-а п"ятниця з 09.00 до 11.00 
                                                                                  4-а п"ятниця з 09.00 до 11.00 
 
Мосін Олександр Володимирович                    1-й четвер з 09.00 до 11.00 
                                                                                  3-й четвер з 09.00 до 11.00 
 
Керуючий справами виконавчого комітету міської ради 
 
Бондаренко Альвіна Василівна                          1-й вівторок з 9.00 до 11.00 
                                                                                   3-й вівторок з 9.00 до 11.00 
 
 
 
 
Начальник відділу по роботі  
зі зверненнями громадян                                                              О.Пономарьова 
 


