
 

 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Коломийського району Івано-Франківської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 10 грудня 2020 року                                                                                       №281 

 

Про організацію прийомів громадян 

з особистих питань керівництвом  
селищної ради у 2021 році 
 

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 №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 
конституційних прав громадян на звернення, керуючись статтею 40 
Конституції України, законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про звернення громадян», виконавчий комітет селищної ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити графік прийому громадян з особистих питань керівництвом 
селищної ради та графік виїзних прийомів громадян з особистих питань 
керівництвом селищної ради у 2021 році (додаються). 

2. Відділу загальної та організаційної роботи виконавчого комітету 
Печеніжинської селищної ради (У. Жолоб) оприлюднити графіки прийому 
громадян з особистих питань керівництвом селищної ради та графік виїзних 
прийомів громадян з особистих питань керівництвом селищної ради у 2021 році 
на офіційному веб-сайті та інформаційних стендах селищної ради. 

3. Керівникам структурних підрозділів селищної ради інформувати 
населення про проведення прийомів громадян керівництвом селищної ради у 
2021 році. 

4. Рекомендувати керівникам установ, організацій, об’єднань та 
підприємств об’єднаної територіальної громади забезпечити виконання пункту 
3 цього рішення. 

5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 
рішення покласти на головного відповідального виконавця – відділ загальної та 
організаційної роботи селищної ради (У. Жолоб). 

6. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 
 

 

 

Селищний голова                                                                                  Ігор Довірак 



Додаток 1 

до рішення виконкому 

Печеніжинської селищної ради  
від 10.12.2020 №281 

ГРАФІК 

прийому громадян з особистих питань керівництвом  
селищної ради у 2021 році 

Посада, 
прізвище, ім’я, по батькові Дні прийому 

Години 
прийому 

Селищний голова 

Довірак Ігор Васильович 

2-а середа місяця 

4-а середа місяця 
з 1000 

Секретар Печеніжинської селищної ради  
Дудінчук Олександра Василівна 

1-а середа місяця 

3-я середа місяця 
з 1000

 

Перший заступник селищного голови 

Стефанюк Михайло Ярославович 

1-й понеділок місяця  

3-й понеділок місяця 
з 1000

 

Заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

Андрійчук Любомир Миколайович 

1-й четвер місяця 

3-й четвер місяця 
з 1000

 

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету 

Шупяк Роман Романович 

2-й четвер місяця 

4-й четвер місяця 
з 1000

 

Староста  
Рунгурського старостинського округу  

Галіщук Богдан Ярославович 

щопонеділка 

щочетверга 
з 1000

 

Староста 

Кийданцівського старостинського округу  
Киртока Надія Михайлівна 

щопонеділка 

щочетверга 
з 1000

 

Староста 

Марківського старостинського округу  
Копильців Іван Михайлович 

щопонеділка 

щочетверга 
з 1000

 

Староста 

Княждвірського старостинського округу  
Лесюк Василь Михайлович 

щопонеділка 

щочетверга 
з 1000

 

Староста 

Малоключівського старостинського округу  
Миронюк Любов Іванівна 

щопонеділка 

щочетверга 
з 1000

 

Староста 

Слобідського старостинського округу  
Романюк Михайло Юрійович 

щопонеділка 

щочетверга 
з 1000

 

Староста 

Молодятинського старостинського округу  
Самокишин Любов Василівна 

щопонеділка 

щочетверга 
з 1000

 

Староста 

Сопівського старостинського округу  
Шовгенюк Любов Миколаївна 

щопонеділка 

щочетверга 
з 1000

 

Начальник відділу загальної  та організаційної роботи                     У. Жолоб    



Додаток 1 

до рішення виконкому 

Печеніжинської селищної ради  
від 10.12.2020 №281 

ГРАФІК 

виїзних прийомів громадян з особистих питань керівництвом селищної ради у 2021 році 

Посада, прізвище, ім’я, по батькові 

дн
і п

ри
йо

му
 

Населені пункти  

Княждвір Сопів Кийданці 

Малий 
Ключів 

Рунгури Слобода Марківка Молодятин 

Селищний голова 

Довірак Ігор Васильович 
08.09 

20.01    

22.12 
24.03 

09.06 

20.10 
07.07 

11.08 

17.11 
24.02 28.04 

Перший заступник селищного голови 

Стефанюк Михайло Ярославович 

11.01 

13.12 

12.07 

11.10 

17.05 

22.11 
29.03 13.09 15.02 31.05 02.08 

Заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

Андрійчук Любомир Миколайович 

05.05 

28.10 

23.08 

 
28.01 29.07 08.04 17.06 

23.09 

02.12 
04.03 

Секретар селищної ради  
Дудінчук Олександра Василівна 

30.06 17.03 29.09 
03.02 

08.12 
26.05 14.04 18.08 

03.11 

29.12 

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету 

Шупяк Роман Романович 

11.03 13.05 22.07 02.09 
11.02 

11.11 
22.09 07.10 24.06 

 

*Попередній запис на прийом до керівництва селищної ради проводиться старостами сіл за 3-4 дні до календарної дати прийому 

 

Начальник відділу загальної та організаційної роботи                                                                                                    У. Жолоб        


