
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

14.02.2018                                         Ужгород                                            № 61 

   

  

Про  затвердження графіків виїзних 
прийомів та роботи прямої 

телефонної лінії  

 

 

 Відповідно до статті 42  Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України  

від 07 лютого 2008 року  № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування", з метою 

забезпечення права громадян на звернення: 

1. Затвердити: 

—  графік виїзних прийомів на 2018 рік; 

—  графік роботи прямої телефонної лінії у виконкомі  міської ради на 2018 

рік, що додаються. 

          2. Відділу  програмного та комп’ютерного забезпечення (Урста М. В.)  

розмістити графіки на офіційному веб - сайті  міської ради. 

 3. Господарсько-експлуатаційному відділу (Мудра О. І.) забезпечити  

телефонним зв’язком на час роботи прямої телефонної лінії. 

 4. Відділу роботи із зверненнями громадян (Махобей Т.А.) здійснювати 

контроль за своєчасним розглядом звернень, що надійшли під час виїзних 

прийомів та роботи прямої телефонної лінії. 

         5. Розпорядження міського голови  21.04.2017 № 139  визнати таким, що 

втратило чинність. 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на  керуючого 

справами виконкому Макару О.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                                      Б. Андріїв 

                                                                                       



 

Г Р А Ф І К 

виїзного прийому  громадян  міським головою 
 

 

 

Назва   установи 

                                                       

     День прийому 

 

                          

Години прийому 

ОСББ »Дружба»  

вул. Висока,10 

 

           березень  з 10.00 до 12.00 

 

ТОВ "Житло-Сервіс" 

вул. Тиводара Легоцького, 15 

 

           травень  з 10.00 до 12.00 

Ужгородська ЗОШ I-III 

ступенів № 7 

вул. Антоніна Дворжака, 41  

 

           

            серпень 

з 10.00 до 12.00 

ТОВ «Хаус Менеджмент 

Групп» вул.Минайська,14 Б  

            жовтень з 10.00 до 12.00 

 

 

ПРИМІТКА: Запис на виїзний прийом проводиться за 3 робочі дні до 

проведення прийому за тел. 61-71-27. Про дату проведення виїзного прийому 

буде повідомлятися додатково.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                 Г Р А Ф І К                                                                                                                                      

                     роботи прямої телефонної лінії  в Ужгородській  міській раді 

                                                   на  2018 рік 
 

 

 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Посада  Дата та час проведення 

Андріїв Богдан 

Євстафійович 

Міський голова 

 

 

  листопад 

 

Сушко Андріана 

Антонівна 

Секретар ради 

 

 

  травень 

 

 

Фартушок Ігор 

Іванович 

 Заступник міського голови 

 

  червень  

 

 

Білак Олександр 

Павлович 

Заступник міського голови  

 

 

  лютий   

 

Гомонай Василь 

Васильович 

Заступник міського голови   жовтень 

 

 

Макара Олена 

Михайлівна 

Керуючий справами виконкому 

 

 

  вересень  

 

 

 

Примітка: пряма телефонна лінія проводитиметься у зазначені дні  з  11.00   до 13.00. 

Про дату роботи прямої телефонної лінії буде повідомлятися додатково.  

 

 

 


