
 
ГРАФІК 

проведення особистих, спільних прийомів громадян керівництвом 
виконкому Дружківської міської ради на друге півріччя 2018 року                                         

 

№ 
з/
п 

П.І.Б 
керівника 
(повністю) 

Посада 
Дні  

проведення 
прийому 

Часи 
прийому 

За розподілом 
обов’язків 
основний 
напрямок 
діяльності 

 
Заміна на випадок відсутності з 

поважних причин 
 (П.І.Б. заступника керівника) 

 
Перелік керівників, які беруть 
участь в прийомах громадян  

1 Гнатенко  
Валерій 
Сергійович 

міський 
голова 

1-й понеділок 
3-й понеділок 

 

 10.00-12.00 
 15.00-17.00 

основні 
питання 

Бучук Ірина 
Олександрівна 
секретар міської  ради 

Керівники:  
відділів, управлінь, служб  

міської ради, соціальних служб,  
комунальних підприємств міста 

2 Бучук Ірина 
Олександрівна 

секретар 
міської 
ради 

2-й понеділок 
4-й понеділок 
5-й понеділок 

   

 10.00-12.00 
 15.00-17.00 

основні 
питання 

Курило  
Інна Вікторівна 
керуючий справами виконкому 

Керівники:  
відділів, управлінь, служб  

міської ради, соціальних служб,  
комунальних підприємств міста 

3 Крамський 
Петро 
Васильович 

заступник 
міського 
голови з 
питань 
діяльності 
виконавчи
х органів 
ради 

щовівторка  10.00-12.00 
 15.00-17.00 

питання 
житлового і 

комунального 
господарства, 

містобудування 
та архітектури, 
капітального 
будівництва 

Поляков Олег Олександрович,  
заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів  ради 

Керівники:  
управління житлового та 

комунального господарства, 
комунальних підприємств міста, 

cлужб міської ради ( в межах 
компетенції) 

4 Слесаренко 
Наталя 
Євгенівна 
 

заступник 
міського 
голови з 
питань 
діяльності 
виконавчи
х органів 
ради 

щосереди  10.00-12.00 
 15.00-17.00 

Питання у 
справах дітей, 

освіти, 
охорони 
здоров'я, 

культури, сім'ї, 
молоді, спорту 

та туризму 

Курило Інна Вікторівна, 
керуючий справами виконкому  

Керівники: 
відділу охорони здоров'я,  відділу 
освіти,  відділу з питань культури, 
сім’ї, молоді, спорту та туризму, 

служб міської ради (в межах 
компетенції). 

 



5 Поляков Олег 
Олександрович 

заступник 
міського 
голови з 
питань 
діяльності 
виконавчи
х органів 
ради 
 
 

щочетверга  10.00-12.00 
 15.00-17.00 

питання 
економіки, 

промисловості, 
торгівлі,регулю

вання 
земельних 
відносин, 
надання 

адміністратив 
них послуг  

Крамський Петро Васильович, 
заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради 

Керівники: 
управління Пенсійного фонду 
України в м. Дружківка, центру 
зайнятості, відділів економічного 
аналізу, надання адміністративних 
послуг, реєстраційного відділу, 
земельних ресурсів  виконавчого 
комітету  Дружківської міської 
ради, служб міської ради (в межах 
компетенції) 

 
 


