
                                                                                                              
 

                                КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
 

 

29.06.2016 м. Кривий Ріг № 124-р 

 

 

⌐                                                         ¬ 

Про організацію особистого 

прийому громадян 

 

 

       З метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на  

звернення, у зв’язку з кадровими змінами, що відбулися у виконкомі міської 

ради; відповідно до вимог Законів України «Про звернення громадян», зі 

змінами, «Про безоплатну правову допомогу», Указу Президента України від 

07 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечен-

ня реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування»; керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»:  

 

1. Установити дні особистого прийому громадян керівниками міської ра-

ди та її виконкому протягом місяця: 

 

міський голова Вілкул Ю.Г. - 1-й понеділок, 

секретар міської ради Маляренко С.В. - 2-й, 4-й четверги, 

перший заступник міського голови Удод Є.Г. - 2-а, 4-а п’ятниці, 

заступник міського голови Бєліков К.А. - 2-й, 4-й, 5-й вівторки, 

заступник міського голови Бєрлін В.М. - 1-й, 3-й вівторки, 

заступник міського голови Катриченко О.В. - 2-й, 4-й понеділки, 

заступник міського голови Подоплєлова Н.Л. - 1-а, 3-а п’ятниці, 

заступник міського голови Полтавець А.А. - 1-й, 3-й четверги, 

заступник міського голови Шаповалов Г.М. - 3-й, 5-й понеділки, 

керуюча справами виконкому  

міської ради Шовгеля О.М. 

 

- 

 

1-а, 4-а середи. 

 

2. Прийом громадян керівниками міської ради та її виконкому проводити в 

приміщенні виконкому міської ради (каб.129) з 10.00 до 12.30 та з 13.00 до 17.00 

години. 

 

3. Затвердити графіки особистого прийому громадян: 
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3.1 за місцем їх проживання керівництвом міської ради та її виконкому 

(додається); 

3.2  керівниками відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської 

ради (додається). 

 

4. Виконкомам районних у місті рад (Солод В.М., Коритнік В.В., Беззуб-

ченко В.В., Ратінов І.Г., Шаповалов Г.А., Нєженцев С.В, Рижков Є.В.): 

4.1 уживати заходів з  метою оприлюднення інформації про дату, час та 

місце проведення особистого прийому громадян за місцем їх проживання кері-

вництвом міської ради та її виконкому; 

4.2 організовувати попередній запис громадян на особистий прийом за 

місцем їх проживання; 

4.3 забезпечувати необхідні організаційній матеріально-технічні умови в 

приміщеннях, де буде проводитися особистий прийом громадян за місцем їх 

проживання керівництвом міської ради та її виконкому. 

 

5. Контроль за виконанням звернень, розглянутих на особистих прийомах 

громадян за місцем їх проживання керівництвом міської ради та її виконкому, 

покласти на управління по роботі зі зверненнями громадян виконкому міської 

ради (Чорний В.А.).  

 

6. Рекомендувати суб’єктам господарювання міста здійснювати особис-

тий прийом громадян щоденно, переважно в першій половині дня. 

 

7. Визнати  таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови  

від 29.12.2015 №254-р «Про організацію особистого прийому громадян».  

 

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючу справа-

ми виконкому міської ради Шовгелю О.М. 

 
 

 

Міський голова        Ю.Вілкул 
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                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

         Розпорядження міського голови 

 29.06.2016 №124-р 

 

ГРАФІК  

особистого прийому громадян за місцем їх проживання  

керівництвом міської ради та її виконкому 

 
 

№ 

з/п 
Посадова особа Район прийому День прийому 

1 Перший заступник        

міського голови           

УДОД Є.Г. 

Металургійний район 2-а п’ятниця 

2 Заступник  

міського голови                              

БЄЛІКОВ К.А. 

Саксаганський  район 2-й понеділок 

3 Заступник  

міського голови                            

БЄРЛІН В.М. 

Інгулецький район 3-й вівторок 

4 Заступник  

міського голови   

КАТРИЧЕНКО О.В.                                

Тернівський  район 1-а  середа 

5 Заступник  

міського голови 

ПОДОПЛЄЛОВА Н.Л. 

Саксаганський  район 4-а п’ятниця 

6 Заступник  

міського голови 

ПОЛТАВЕЦЬ А.А. 

Покровський район 3-й четвер 

7 Заступник  

міського голови 

ШАПОВАЛОВ Г.М. 

Центрально-Міський район 2-й четвер 

8 Керуюча справами  ви-

конкому міської ради   

ШОВГЕЛЯ О.М.                    

Довгинцівський район 3-я середа 

 

Примітка: час прийому з 17.00 до 18.00 години, місце прийому громадян визна-

чається згідно з календарним  планом  основних заходів виконкому міської ради 

за пропозиціями виконкомів районних у місті рад. 

 

 

 

 

Керуюча справами виконкому                 О.Шовгеля 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

          Розпорядження міського голови 

        29.06.2016 №124-р 

 

 

Г Р А Ф І К  

особистого прийому громадян керівниками відділів, управлінь 

та інших виконавчих органів міської ради 

 

Назва відділів, управлінь  

та інших виконавчих ор-

ганів міської ради 

Дні прийому  

(щомісяця) 

Місце та час прийому 

1 2 3 

Апарат міської ради і виконкому 

Відділ взаємодії з правоохо-

ронними органами та оборон-

ної  роботи  

1-й понеділок, 

щоп’ятниці 

 

каб.236 

з 10.00 до 12.30, 

з 13.00 до 17.00 

Відділ з питань внутрішньої 

політики  

Щопонеділка каб.238 

з 10.00 до 12.30, 

з 13.00 до 17.00 

Відділ з питань захисту прав 

споживачів  

Щопонеділка каб.114 

з 10.00 до 12.30, 

з 13.00 до 17.00 

Відділ преси та інформації  Щопонеділка каб.303 

з 10.00 до 12.30, 

з 13.00 до 16.00 

Відділ з питань реєстрації Щопонеділка каб.151 

з 10.00 до 12.30, 

з 13.00 до 17.00 

Виконком міської ради 
Управління благоустрою та 

житлової політики   

1-й понеділок, 

щовівторка 

каб.550 

з 10.00 до 12.30, 

з 13.00 до 17.00 

Управління екології  1-й понеділок, 

щовівторка 

каб.403 

з 10.00 до 12.30, 

з 13.00 до 16.00 

Управління економіки  1-й понеділок, 

щочетверга 

 

каб.222 

з 10.00 до 12.00, 

з 13.00 до 17.00 

Управління з питань надзви-

чайних ситуацій та цивільного 

захисту населення  

1-й понеділок, 

щоп’ятниці 
каб.239 

з 10.00 до 12.30, 

з 13.00 до 16.00 
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1 2 3 

Управління містобудування, 

архітектури  та земельних від-

носин  

1-й понеділок, 

щоп’ятниці 

каб.519 

з 10.00 до 12.00, 

з 13.00 до 17.00 

Управління капітального бу-

дівництва  

Щопонеділка каб.520 

з 10.00 до 12.30, 

з 13.00 до 17.00 

Управління комунальної вла-

сності міста  

1-й понеділок, 

щочетверга 

каб.246 

з 10.00 до 12.30, 

з 13.00 до 17.00 

Управління культури і туриз-

му  

1-й понеділок, 

щочетверга 

каб.220 

з 10.00 до 12.30, 

з 13.00 до 17.00 

Управління освіти і науки  1-й понеділок, 

щосереди 

каб.542 

з 10.00 до 12.30, 

з 13.00 до 17.00 

Управління охорони здоров’я  1-й понеділок, 

щовівторка 

каб.523 

з 10.00 до 12.30, 

з 13.00 до 17.00 

Управління праці та соціаль-

ного захисту населення  

Щопонеділка, 

1-й,3-й вівторок 

каб.209 

(пр-т Металургів, 36б) 

з 09.00 до 12.30, 

з 13.00 до 17.00 

з 09.00 до 12.30 

Управління розвитку підпри-

ємництва  

Щопонеділка каб.510 

з 10.00 до 12.30, 

з 13.00 до 17.00 

Управління з питань надання 

адміністративних послуг 

Щопонеділка,  

щовівторка,  

щоп’ятниці 

Приміщення Центру надання 

адміністративних послуг 

«Муніципальний центр пос-

луг м.Кривого Рогу» 

з 9.00 до 12.00, 

з 13.00 до 15.00 

Фінансове управління  1-й понеділок каб.219 

з 10.00 до 12.30, 

з 13.00 до 17.00 

Архівний відділ  1-й понеділок, 

щовівторка,  

щочетверга 

каб.111 

(вул. Співдружності, 107а) 

з 10.00 до 12.30, 

з 13.00 до 16.00 

Відділ з питань державного 

архітектурно-будівельного 

контролю  

Щоп’ятниці каб.505 

з 10.00 до 12.30, 

з 13.00 до 17.00 
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1 2 3 

Відділ з питань  енергоме- 

неджменту та впровадження 

енергозберігаючих технологій  

1-й понеділок, 

щоп’ятниці 

каб.364 

з 10.00 до 12.30, 

з 13.00 до 17.00 

 

Відділ транспорту і зв’язку  1-й понеділок, 

щоп’ятниці  

каб.246 

з 09.00 до 12.00, 

з 13.00 до 16.00 

Комітет з фізичної культури  і 

спорту  

1-й понеділок, 

щосереди 

каб.502 

з 10.00 до 12.30, 

з 13.00 до 17.00 

Комітет у справах сім’ї  і 

молоді  

 

1-й понеділок, 

щосереди 

каб.420 

з 10.00 до 12.30, 

з 13.00 до 17.00 

Служба у справах дітей  

 

1-й понеділок, 

щовівторка 

каб.125 

з 10.00 до 12.30, 

з 13.00 до 16.00 

 
 

 

Керуюча справами виконкому               О.Шовгеля 

 
 


