
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я    

від 04.01.2021 року                      смт Воскресенське                            № 6-р

             

Відповідно  до  статті  40  Конституції  України,  до  пункту 20  частини
четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статті  22  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
створення необхідних умов для реалізації конституційного права громадян на
звернення,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1.  Затвердити  графіки  проведення  «гарячих»  телефонних  ліній  у
Воскресенській селищній раді на 2021 рік (додається).

2. Відділу загальної та організаційної роботи Воскресенської селищної
ради  забезпечити  розміщення  графіків  проведення  «гарячих»  телефонних
ліній у Воскресенській селищній раді на 2021 рік на офіційному сайті та на
дошці оголошень Воскресенської селищної ради.

3.  Контроль  за  виконанням  цього  розпорядження
залишаю за собою. 

Селищний голова                                   Олександр ШАПОВАЛОВ

«Про  затвердження  графіків
проведення  «гарячих»  телефонних
ліній у Воскресенській селищній раді
на 2021 рік»



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження 
Воскресенської селищного голови 
від 04 січня 2021 р. № 6-р

 
ГРАФІК

проведення «гарячих» телефонних ліній у Воскресенській селищній раді
на 2021 рік

 

№
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові,
посада осіб, які братимуть

участь у проведенні «гарячих»
телефонних ліній

Дата та час
проведення

гарячої
телефонної лінії

Місце проведення

1. Шаповалов Олександр 
Михайлович – селищний голова

третій четвер 
місяця
10.00  - 11.00

кабінет селищного 
голови
тел.: 
(0512) 68-11-37

2. Яськів Юрій Богданович -
заступник селищного голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради

Другий понеділок 
місяця
10.00  - 11.00

кабінет селищного 
голови
тел.: 
(0512) 68-11-37

3. Білозор Тетяна Петрівна -
секретар селищної ради
 

четверта середа 
місяця
10.00 – 11.00

кабінет секретаря
тел.: 
(0512) 68-11-37

4. Манжула Людмила Анатоліївна -
керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету

Перша середа 
місяця
10.00 – 11.00

кабінет керуючої 
справами
тел.: 
(0512) 68-11-37

Селищний голова  Олександр ШАПОВАЛОВ



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

до розпорядження від 04 січня 2021 року № 5-р
«Про затвердження графіків проведення «гарячих» телефонних ліній у

Воскресенській селищній раді на 2021 рік»

Заступник селищного голови з питань
 діяльності виконавчих органів ради Юрій ЯСЬКІВ 

Секретар селищної ради Тетяна БІЛОЗОР 

Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету селищної ради Людмила МАНЖУЛА 

Начальник юридичного відділу                                      Олена САКУН
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