
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 
20 червня 2019 року                   Баштанка                                                 № 103-р  

 

 

Про організацію особистого 

прийому громадян керівництвом  

виконавчого комітету Баштанської 

міської ради у ІІ півріччі 2019 року 
 
 

З метою створення необхідних умов для реалізації Конституційних прав  

громадян на звернення, керуючись статтею 40 Конституції України, статтею 

42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 22 

Закону України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року №393/96-

ВР, Указом Президента України від 07 грудня 2008 року №109/2008 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування», зобов’язую: 
 

1. Затвердити графіки: 

 особистого прийому громадян міським головою, секретарем міської 

ради, першим заступником міського голови, заступником міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого 

комітету  Баштанської міської ради у ІІ півріччі 2019 року (додаток 1). 
 

 виїзних прийомів громадян міським головою, секретарем міської ради, 

першим заступником міського голови, заступником міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Баштанської міської ради у ІІ півріччі 

2019 року (додатки 2). 
 

 проведення телефонної «Гарячої лінії» зв’язку громадян з міським 

головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, 

заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

керуючим справами виконавчого комітету Баштанської міської ради у ІІ 

півріччі 2019 року (додаток 3). 

 

 роботи «телефону довіри» у Баштанській міській раді для проведення 

широкої роз’яснювальної роботи з питань реалізації громадянами права на 

звернення та особистий прийом у ІІ півріччі 2019 року (додаток 4). 
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2. Начальнику загального відділу  Змієвській Л.О.: 
 

довести до відома територіальних органів затверджені графіки прийому 

громадян; 
 

оприлюднити розпорядження на офіційному сайті Баштанської міської 

ради; 
 

забезпечити належну організацію особистого прийому громадян згідно з 

графіками;  

функціонування «гарячих ліній», «телефонів довіри» та «поштової 

скриньки міського голови», проведення широкої роз'яснювальної роботи з 

питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом. 

 

3. Зняти з контролю розпорядження міського голови від 18  грудня 2018 

року №253-р «Про  організацію особистого прийому громадян керівництвом 

виконавчого комітету Баштанської міської ради у І півріччі 2019 року», як 

таке, що виконане. 
 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу 

справами виконавчого комітету міської ради Кононенко Л.А. 

 

 

 

Міський голова                                                                             І. РУБСЬКИЙ 


