
Додаток 4 
до рішення виконкому 
від 28.12.2020 № 177

ГРАФІК
проведення телефонного зв'язку «Пряма лінія» сільського голови 

на території Андріївської сільської ради у 2021 році

П.1.Б.

Нікітіна
Олена Анатоліївна

І Іосада

Сільський голова

Календарні дні проведення 
«Прямої лінії»

15.01.2021
05.02. 2021
05.03.2021
02.04.2021
07.05.2021
04.06.2021
02.07.2021
06.08.2021
03.09.2021
01.10.2021
05.11.2021
03.12.2021

«Пряма лінія» проводиться в кабінеті сільського голови першої п'ятниці щомісяця з 9.00 до 
10.00 години за телефоном 0956903665.
До участі в проведенні «Прямої лінії» запрошуються такі служби:
1 .начальник
2. начальник
3. начальник
4. начальник
5. директор КП Андріївської сільської ради

відділу фінансів,бухгалтерського обліку та звітності Мансвєтова В.П. 
відділу земельних ресурсів,АПК,екології та благоустрою Забірченко О.В. 
відділу загально - організаційного забезпечення та кадрової роботи Овчян Г.В. 
відділу економічного розвитку,інвестицій та ЖКГ

"Гріитур" Дячек О.В

Керуючий справами (секретар) виконкому Галина СИЩЕНКО

Графік прийому громадян, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань 
що належать до компетенції Андріївської сільської ради, на 2021 рік. підготовлено відділок 
загально організаційного забезпечення і кадрової роботи Андріївської сільської ради.

Начальник відділу загально організаційного забезпечення і кадрової роботи Андріївсько 
сільської радди t У

Ганна ОВЧЯН



Додаток З
до рішення виконкому 
від 28.12.2020 №177

Графік
особистого прийому громадян керівництвом Андріївської сільської ради та її виконавчого 

комітету у віддалених селах територіальної громади на 2021 рік.

Прізвище, ім’я, по 
батькові

Дні прийому Час 
прийомуСело

Новоандріївка
Село Сергіївка Село Роганське

Нікігіна
Олена 
Анатоліївна, 
сільський голова

Другий та 
четвертий 
робочий вівторок 
кожного місяця

10.00-12.00

Мороз
Андрій 
Васильович, 
статорста 
старостинського 
округу сільської 
ради

Перший робочий 
четвер кожного 
місяця

10.00-12.00

Си щеп ко 
Галина 
Прокопівна, 
керуючий 
справами 
(секретар) 
виконкому

Другий 
робочий 
вівторок 
кожного 
місяця

10.00-12.00

Самойленко 
Наталія 
Миколаївна, 
секретар сільської 
ради

Перший та третій 
робочий вівторок 
кожного місяця

10.00-12.00

*Місце прийому громадян:
с. Сергіївка: адмінбудівля сільської ради за адресою: село Сергіївка, вул. Паркова.За
с. Роганське: приміщення ФАПу: вул. Сонячна,7а
с. ІІовоапдріївка: приміщення ФАПу: Сєвєрна,2а. . fl

Керуючий справами (секретар) виконкому / / Галина СИЩЕНКО

Графік прийому громадян, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань 
що належать до компетенції Андріївської сільської ради, на 2021 рік, підготовлено відділох 
загально - організаційного забезпечення і кадрової роботи Андріївської сільської ради.

Начальник відділу загально - організаційного забезпечення і кадрової роботи Андріївсько 
сільської ради / / Ганна ОВЧЯН



Графік

Додаток 2 
до рішення виконкому 
від 28.12.2020 № 177

прийому громадян, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань,

що належать до компетенції Андріївської сільської ради, на 2021 рік

Місце проведення 
прийому

День прийому

Адміністративна 
будівля сільської 
ради

с. Андріївна

вул. Миру,76

Кожний 
робочий 
понеділок

Години прийому Перелік керівних працівників 
відділі в,структурних підрозділів 
сільської ради,які беруть участь в 
особистому прийомі громадян 

10.00 -14.00 Головний спеціаліст 
(юрисконсульт) сільської ради 

Мороз Василь Андрійович

моб.тел.0953978169

Начальник гуманітарного відділу 
сільської ради

Ліснюк Ольга Валентинівна
моб.тел. 0500310778

Начальник служби у справах 
дітей Андріївської сільської ради

Мірошніченко Дар’я Дмитрівна

Моб.тел.0666653139

Керуючий справами (секретар) виконкому Галина СИЩЕНКО

Графік прийому громадян, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань 
що належать до компетенції Андріївської сільської ради, на 2021 рік, підготовлено відділок 
загально організаційного забезпечення і кадрової роботи Андріївської сільської ради.

Начальник відділу загально організаційного забезпечення і кадрової роботи Андріївсько 
сільської ради р л

Ганна ОВЧЯН



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Додаток 1
до рішення виконкому
від 28.12.2020 № 177

Г’рафік
прийому громадян з особистих питань керівництвом Андріївської сільської ради та її
виконавчого комітету на 2021 рік

Прізвище, ім'я, по батькові Дні прийому Час прийому № телефону

Нікітіна
Олена Анатоліївна,
сільський голова

Перший та третій
робочий понеділок
кожного місяця

9.00- 11.00 0953964278

Самойленко
Наталія Миколаївна,
секретар сільської ради

Другий та четвертий
робочий понеділок
кожного місяця

9.00-11.00

Сищенко
Галина Прокопівна.
керуючий справами
(секретар) виконкому

Перший робочий
вівторок кожного
місяця

9.00-11.00 0665164283

Мороз
Андрій Васильович,
староста

Другий та четверт ий
робочий вівторок
кожного місяця

9.00-11.00 0953964278

Керуючий справами (секретар) виконкому Галина СИЩЕНКО

Графік прийому громадян, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань
що належать до компетенції Андріївської сільської ради, на 2021 рік, підготовлено відділо\
загально - організаційного забезпечення і кадрової роботи Андріївської сільської ради.

Начальник відділу загально - організаційного забезпечення і кадрової роботи Андріївсько
сільської ради. Г) /)

Ганна ОВЧЯН

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

0660699570


