УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 17.11.2015

м.Яремче

№ 214-р

Про організацію прийому
громадян
керівництвом
міськвиконкому
На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008
«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування», керуючись законами України «Про звернення
громадян», «Про місцеве самоврядування в Україні» та у зв”язку із кадровими
змінами:
1.Затвердити графіки прийому громадян з особистих питань
керівництвом міськвиконкому та виїзного прийому громадян з особистих
питань у населених пунктах міської ради (додаються).
2. Загальному відділу міськвиконкому (О.Філяк) :
- забезпечувати належну організацію прийому громадян керівництвом
міськвиконкому;
- здійснювати контроль за порядком розгляду звернень громадян,
прийнятих під час особистого прийому;
- інформацію про організацію прийому громадян розмістити на
інформаційних стендах міськвиконкому, довести до відома жителів міста та
населених пунктів міської ради через офіційний веб-сайт міськвиконкому,
часопис «Яремчанський вісник».
3. Керівникам самостійних управлінь та відділів міськвиконкому,
підприємств, установ та організацій міста, селищному та сільським головам
розмістити графіки прийому громадян керівництвом міськвиконкому на
інформаційних стендах.
4. Селищному та сільським головам :
- сприяти в організації виїзних прийомів громадян з особистих питань в
населених пунктах;
- затвердити
графіки прийому громадян керівництвом відповідно
селищної чи сільської ради.
5.Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на

головного відповідального виконавця – загальний відділ міськвиконкому.
6. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови
від 22.01.2015 року №7-р «Про організацію прийому громадян керівництвом
міськвиконкому».
7.Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого
справами міськвиконкому О.Шимка.
Міський голова

Василь Онутчак

3
Затверджено
розпорядженням міського голови
від 17.11.2015 № 214-р

ГРАФІК
прийому громадян з особистих

питань

керівництвом міськвиконкому
Посада, прізвище, ім’я та по
батькові керівника

Дні прийому

Години
прийому

Міський голова
ОНУТЧАК
ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

ПОНЕДІЛОК

з 10.00
до 12.00 год

Перший заступник
міського голови
КЛИМ’ЮК
ТАРАС ВАСИЛЬОВИЧ

ВІВТОРОК

з 9.00
до 12.00 год

СЕРЕДА

з 9.00
до 12.00 год.

Секретар міської ради
ГУБАРЧУК
ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Керуючий справами
міськвиконкому
ШИМКО
ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

ЧЕТВЕР

з 9.00
до 12.00 год.
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Затверджено
розпорядженням міського голови
від 17.11.2015 № 214-р
ГРАФІК
виїзного прийому громадян з особистих питань керівництвом
міськвиконкому в населених пунктах міської ради
Назва
населеного
пункту

Керівники, закріплені за
населеними пунктами

Секретар міської ради

смт. Ворохта

ГУБАРЧУК
ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

с.Микуличин

Міський голова
ОНУТЧАК
ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

с. Татарів

с. Яблуниця

с. Поляниця

Перший заступник
міського голови
КЛИМ’ЮК
ТАРАС ВАСИЛЬОВИЧ

Керуючий справами
міськвиконкому
ШИМКО
ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
Міський голова
ОНУТЧАК
ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Дні прийому
громадян

Третя п’ятниця
місяця

Друга п’ятниця
місяця

Третій четвер
місяця

Перша п’ятниця
місяця

Четверта п’ятниця
місяця
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