
 
УКРАЇНА 

КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

смт Компаніївка 

від 22 листопада 2018 року                                           №102-р      

 

 

 

Про затвердження Графіку особистого  

прийому громадян посадовими особами 

виконавчого комітету 

Компаніївської селищної ради 

 

Згідно з пп. 1,19,20 ч.4 ст. 42, ч.8 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою забезпечення реалізації конституційного 

права громадян на звернення, визначеного Законом України «Про звернення 

громадян», 

 

1. Затвердити Графік особистого прийому громадян посадовими 

особами виконавчого комітету Компаніївської селищної ради, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету селищної ради 

Андреєву Л.М. 

 

 

 

 

Селищний голова                                    О.МАСЛЮКОВ 

   
 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням голови 

Компаніївської селищної ради 

від 22 листопада 2018 року № 102-р 

 

ГРАФІК 

особистого прийому громадян посадовими особами виконавчого комітету 

Компаніївської селищної ради 

№ 

з.п 

Посада, прізвище, ім’я, по 

батькові  

місце* та час 

особистого прийому 

громадян 

Виїзний прийом  

1. Селищний  голова 

Маслюков Олександр 

Андрійович 

смт Компаніївка 

вівторок, четвер 

з 8
00

 год. до 12
00

 год. 

 

с. Живанівка 

перша п'ятниця   місяця 

з 9
00

  год. до 12
00

 год.,  

с. Голубієвичі остання п'ятниця 

місяця 

 з 9
00

  год. до 12
00

 год. 

2. Секретар селищної ради 

Панасюк Юрій Іванович 

смт Компаніївка 

вівторок, четвер 

з 8
00

 год. до 12
00

 год. 

 

- 

3. Заступник селищного 

голови 

з  питань діяльності 

виконавчих 

органів ради 

Снєсарь Роман Іванович 

смт Компаніївка 

вівторок, четвер 

з 8
00

 год. до 12
00

 год. 

 

- 

5. Керуючий справами 

(секретар) виконавчого 

комітету 

Андреєва Людмила 

Миколаївна 

смт Компаніївка 

вівторок, четвер 

з 8
00

 год. до 12
00

 год. 

 

- 

6. В.о. старости сіл 

Голубієвичі, Антонівка 

Савчук Сергій 

Володимирович 

с. Голубієвичі 

вівторок, четвер 

з 8
00

 год. до 12
00

 год. 

- 

 

*Місце прийому: 

 в смт Компаніївка адміністративне приміщення Компаніївської селищної ради вул. 
Садова, 95. 

 в с. Живанівка приміщення Живанівського сільського будинку культури вул. 

Центральна, 79. 

 в с. Голубієвичі адміністративне приміщення в.о. старости сіл Голубієвичі, 
Антонівка вул. Набережна, 5. 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету селищної ради                                      Л.АНДРЕЄВА 


