
У К Р А Ї Н А
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ЗБАРАЗЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ

від 21.12.2015  року №100

 
Про затвердження Графіку 

проведення особистого прийому 
громадян посадовими особами 
Збаразької міської ради

Відповідно  до  статті  22  Закону  України  "Про  звернення  громадян",
керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Затвердити Графік особистого прийому громадян посадовими особами Збаразької
міської ради, що додається, на 2016 рік.

2.  Секретарю  ради,  заступнику  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих
органів ради, начальникам відділів забезпечити виконання Графіка.

3.  Спеціалісту  І  категорії  –  інженеру-програмісту  Коту  І.В.  забезпечити
оприлюднення цього розпорядження на веб-сайті Збаразької міської ради.

4.  Начальнику  загального  відділу  Петрієвій  А.О.  вжити  необхідних  заходів  з
організації особистого прийому громадян відповідно до затвердженого Графіка та
згідно з чинним законодавством.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський  голова  Збаража                                                    Р.С.  ПОЛІКРОВСЬКИЙ



Додаток 1 
до розпорядження голови Збаразької 
міської ради від 21.12.2015 року №100

Графік особистого прийому громадян посадовими особами 
Збаразької міської ради

2016 рік

Прізвище, ім’я, по
батькові

Посада Дні прийому Години прийому

Міський голова
Збаража

Полікровський
Роман

Степанович

вівторок, четвер

кожен третій 
четвер місяця

кожну  третю 
середу  місяця

з 11:00 до 13:00

з 11:30 до 13:30

з 16:00 до 17:45

Заступник міського
голови з питань

діяльності
виконавчих органів

ради

Синчишин 
Андрій

Дмитрович

понеділок, четвер

кожен третій 
понеділок місяця

кожен  третій 
вівторок  місяця

з 10:00 до 13:00

з 10:30 до 13:30

з 16:00 до 17:45

Секретар ради Напованець 
Роман Павлович

понеділок-четвер

кожен  третій 
вівторок  місяця

кожну третю 
п’ятницю  місяця

щоп’ятниці 

з 8:30 до 17:00 

з 9:00 до 17:00 
(з 13:00до 13:30 
включно)

з 9:00 до 16:30

з 8:30 до 16:00

Начальник
юридичного відділу

Присяжнюк
Олександр

Анатолійович

середа, п'ятниця  з 9:00 до 11:00

Начальник відділу
містобудування та

земельних відносин

Матриненко 
Ольга 

Миколаївна

вівторок,четвер з 10:00 до 13:00



ВНУТРІШНІ ВІЗИ

Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради
 «___» _____________ 2015р.

______________ Синчишин А.Д.

Секретар ради
«___» _____________ 2015р.

______________ Напованець Р.П.

Начальник юридичного відділу
«___» _____________ 2015р.

______________ Присяжнюк О.А.

Начальник відділу містобудування 
та земельних відносин
«___» _____________ 2015р.

______________ Мартиненко О.М.

Начальник загального відділу
«___» _____________ 2015р.

______________ Петрієва А.О.

Спеціаліст І категорії – інженер-
програміст
«___» _____________ 2015р.

______________ Кіт І.В.

ПІДГОТОВЛЕНО:

Начальник загального відділу     _______________       А.О. Петрієва
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