
                                                                                                                                                                         
                                                                       

 
 

ГРАФІК 
проведення   особистих,  спільних  приймів громадян керівництвом виконавчого комітету Дружківської міської ради, особистих прийомів  

осіб, які  потребують  безоплатної первинної  правової допомоги  та телефонного зв’язку  з  населенням  «Гаряча  лінія» на 2020 рік 
 
 

№ 
з/
п 

Прізвище, ім’я, по батькові 
керівника 

(основний напрямок 
діяльності) 

Посада Дні  
проведення 

прийому 

Часи та вид 
прийому 

Заміна на випадок 
відсутності з 

поважних причин 
(П.І.Б. заступника 

керівника) 

Перелік керівників, які беруть 
участь в прийомах громадян 

1. ГРИГОРЕНКО 
Володимир Борисович 
 
(основні   питання) 

секретар міської 
ради 

щопонеділка 
 
 
 
 
 

IV понеділок 
першого місяця 

кварталу  
 

Особистий 
прийом 

(спільний) 
10.00-12.00 
15.00-17.00 

 
«Гаряча лінія» 

16.00-17.00 

ПОЛЯКОВ 
Олег Олександрович, 

 
заступник міського 

голови з питань 
діяльності виконавчих 

органів  ради 

Керівники:  
відділів, управлінь, служб міської    
ради,  комунальних підприємств 
міста, Костянтинівсько-
Дружківського об’єднаного 
управління Пенсійного фонду 
України  Донецької області (за 
згодою),  Дружківського міського 
центру зайнятості 

2. БУЗОВА 
Ганна Олегівна 
 
(питання житлового та 
комунального господарства, 
містобудування та архітектури, 
капітального будівництва, 
цивільного захисту) 
 

заступник 
міського голови з 
питань діяльності 

виконавчих 
органів ради 

щовівторка 
 
 
 
 
 

II вівторок 
щомісяця 

Особистий 
прийом 

10.00-12.00 
15.00-17.00 

 
«Гаряча лінія» 

16.00-17.00 

ПОЛЯКОВ 
Олег 

Олександрович 
 

заступник міського 
голови з питань 

діяльності виконавчих 
органів  ради 

Керівники: 
управління житлового та 
комунального господарства, 
комунальних підприємств міста, 
служб міської ради (за 
запрошенням) 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



3. СЛЕСАРЕНКО  
Наталя Євгенівна 
 

(питання у справах дітей, 
освіти, охорони здоров'я, 
культури, сім'ї, молоді, спорту 
та туризму, соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, 
ветеринарної медицини ) 

заступник 
міського голови з 
питань діяльності 

виконавчих 
органів ради 

щосереди 
 
 
 
 

II середа 
щомісяця 

Особистий 
прийом 

10.00-12.00 
15.00-17.00 

 
«Гаряча лінія» 

16.00-17.00 

КУРИЛО 
Інна Вікторівна, 

 
керуючий справами 

виконкому 

Керівники: 
відділу охорони здоров'я,  відділу 
освіти,  відділу з питань культури, 
сім’ї, молоді, спорту та туризму, 
установ, організацій, підприємств, 
що належать до сфери  управління 
міської ради (за запрошенням) 
 

4. ПОЛЯКОВ 
Олег Олександрович 
 

(питання економіки, промисло-
вості, торгівлі, регулювання 
земельних відносин, надання 
адміністративних послуг, 
житлового і комунального 
господарства, містобудування 
та архітектури, капітального 
будівництва) 

заступник 
міського голови з 
питань діяльності 

виконавчих 
органів ради 

 
 

щовівторка 
  щочетверга 

 
 
 

III четвер 
щомісяця 

Особистий 
прийом  

10.00-12.00 
15.00-17.00 

 
«Гаряча лінія» 

16.00-17.00 
 

БУЗОВА 
Ганна Олегівна 

 
заступник міського 

голови з питань 
діяльності виконавчих 

органів  ради 

Керівники: 
Костянтинівсько-Дружківського 
об’єднаного управління  
Пенсійного фонду України  
Донецької області (за згодою),  
Дружківського міського центру 
зайнятості, установ, організацій, 
підприємств, що належать до сфери  
управління міської ради 
(за запрошенням) 

5. ТРОЦЕНКО 
Вікторія Сергіївна 
 
(питання надання безоплатної 
первинної правової допомоги) 

завідувач сектору 
з   юридичних 

питань відділу з 
організаційної,   

юридичної   
роботи та 
контролю 

щоп’ятниці 
 
 
 
 

I п’ятниця  
щомісяця 

Особистий 
прийом 

10.00-12.00 
15.00-16.00 

 
«Гаряча лінія» 

15.00-16.00 
 

РАДЧЕНКО 
Олена Олександрівна 

 
головний спеціаліст 

сектору  з   юридичних 
питань відділу з 
організаційної,   

юридичної   роботи та 
контролю 

 Керівники: 
установ, організацій, підприємств, 
що належать до сфери  управління 
міської ради  (за запрошенням). 

 
 
 
 
Графік  проведення   особистих,  спільних  прийомів громадян керівництвом виконавчого комітету Дружківської міської ради,  особистих прийомів   
осіб, які  потребують  безоплатної первинної  правової допомоги  та телефонного зв’язку  з  населенням  «Гаряча  лінія»  на 2020 рік складений 
загальним відділом виконавчого комітету Дружківської міської ради                                     
 


