
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
08.10.2020                                    Ужгород                                 № 475

   

   

Про  затвердження графіка прийому громадян 

у режимі  «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» на час дії 

карантину: 

1. Затвердити: 

- графік прийому громадян керівництвом Ужгородської міської ради та 

виконкому в режимі «прямої телефонної лінії», що додається. 

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

розмістити графік на офіційному вебсайті міської ради. 

 3. Господарсько-експлуатаційному управлінню (О. Мудра) забезпечити  

телефонним зв’язком на час роботи «прямої телефонної лінії». 

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

контроль за своєчасним розглядом звернень, що надійшли під час прийому 

громадян у режимі  «прямої телефонної лінії». 

          5. Призупинити на період карантину дію розпорядження міського голови 

06.02.2020 № 72.  

 6. Розпорядження міського голови 07.08.2020 № 370 визнати таким, що 

втратило чинність.  

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами виконкому О. Макару. 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 



                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                     Розпорядження міського голови  

                                                                     08.10.2020 № 475   

 

 

 

ГРАФІК 

прийому громадян керівництвом Ужгородської міської ради та виконкому  

в режимі «прямої телефонної лінії» 

 

Андріїв Богдан 

Євстафійович 

 

міський голова перший  понеділок місяця  

з 10.00 до 12.00 

Сушко  Андріана 

Антонівна 

секретар ради 

 

 

другий четвер місяця 

з 10.00 до 12.00 

Фартушок Ігор 

Іванович 

заступник міського голови  

 

 

перша середа,    

третя  середа  місяця   

з 10.00 до 12.00   

            

Гомонай Василь 

Васильович  

заступник  міського  голови  друга середа, 

четверта середа місяця  

з 10.00 до 12.00  
Макара Олена 

Михайлівна 

керуючий справами 

виконкому  

 

 

перший четвер  місяця 

з 10.00 до 12.00                

 
Примітка:  Про дату прийому громадян керівництвом Ужгородської міської ради та 

виконкому в режимі «прямої телефонної лінії» та номер телефону, за яким можна 

поставити свої запитання, буде повідомлятися додатково.  

 

 

 


