
 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

 

11 квітня 2016 р.         м. Деражня                                № 12 – 02 – 03  

       
 

Про  затвердження  графіку 

особистого прийому громадян  

посадовими особами 

Деражнянської міської ради  

та її виконавчого комітету 

  

 

     На підставі п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу 

Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування» від 07 лютого 2008 року№ 109/2008р.: 

  

 1. Затвердити графік особистого прийому громадян посадовими особами 

Деражнянської міської ради та її виконавчого комітету згідно з додатком. 

 2. Контроль за виконанням даного розпорядження  покласти на секретаря 

міської ради Сидорук В. А. 

  

  

  

  

 

Міський голова                                                                                     А. М. Ковпак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



додаток   

                                                                             до розпорядження міського голови  

        від 11.04.2016р.  № 12 – 02 – 03  

 

 

ГРАФІК 

особистого прийому громадян посадовими особами  

Деражнянської міської ради та її виконавчого комітету  

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові посадової 

особи 

Займана посада День прийому Години прийому 

Ковпак  

Андрій 

Миколайович 

 міський голова, 

 т. 2 – 15 – 31  

 

середа з 9.00 до 12.00 

 

  

Сидорук 

Валентина 

Аркадіївна 

секретар міської ради 

т. 2 – 15 – 36 

 

вівторок,  

п’ятниця 

  

з 14.00 до 17.00 

з 9.00 до 12.00 

  

Івахов  

Андрій 

Васильович 

заступник міського 

голови з питань 

діяльності виконавчих 

органів ради, 

т. 2 – 12 – 69  

 

 

вівторок, 

четвер 

  

 

з 9.00 до 12.00 

з 13.00 до 17.00 

  

Беднарський 

Олексій 

Альбінович 

заступник міського 

голови з питань 

діяльності виконавчих 

органів ради, 

т. 3– 00 – 96  

 

 

понеділок, 

середа 

  

 

з 9.00 до 12.00 

з 13.00 до 17.00 

  

Кухар 

Ігор Дмитрович 

завідувач юридичним 

відділом 

понеділок – 

п’ятниця 

 

з 8.00 до 17.00 

Гончаренко 

Ірина Дмитрівна 

головний бухгалтер понеділок – 

п’ятниця 

 

з 8.00 до 17.00 

Шибко  

Марія 

Володимирівна 

спеціаліст I - категорії 

міськвиконкому 

економіст 

понеділок – 

п’ятниця 

 

з 8.00 до 17.00 

Важельська 

Людмила 

Василівна 

спеціаліст I - категорії 

міськвиконкому з 

питань будівництва, 

земельних відносин та 

охорони природнього 

середовища 

понеділок – 

п’ятниця 

 

з 8.00 до 17.00 



Чемес 

Богдан 

Анатолійович 

державний реєстратор 

прав на нерухоме 

майно 

понеділок – 

    п’ятниця 

 

з 8.00 до 17.00 

Дащенко  

Тетяна 

Миколаївна 

державний реєстратор 

прав на нерухоме 

майно 

понеділок – 

    п’ятниця 

 

з 8.00 до 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради         В. А. Сидорук 

 


