
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Г О Л О В И  О Б Л А С Н О Ї  Р А Д И 

10.02.2021  м. Полтава № 34 

 

Про затвердження графіка проведення 

особистого прийому громадян головою обласної ради, 

першим заступником голови обласної ради та  

заступниками голови обласної ради у 2021 році 

Керуючись статтею 40 Конституції України, статтею 22 Закону України 

«Про звернення громадян», пунктом 13 частини 6 та частиною 7 статті  

55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», для забезпечення 

реалізації прав громадян на звернення: 

1. Затвердити графік проведення особистого прийому громадян головою 

обласної ради, першим заступником голови обласної ради та заступниками 

голови обласної ради в приміщенні Полтавської обласної ради у  

2021 році (додається). 

2. Виїзні прийоми громадян у територіальних громадах Полтавської 

області будуть проводитись відповідно до плану роботи голови обласної ради, 

першого заступника голови обласної ради, заступників голови обласної ради. 

3. Працівникам виконавчого апарату обласної ради забезпечити 

попередній запис громадян, організацію проведення особистого прийому та 

оприлюднення графіка проведення особистого прийому громадян головою 

обласної ради, першим заступником голови обласної ради, заступниками 

голови обласної ради у 2021 році на офіційному веб-сайті Полтавської обласної 

ради, а також у засобах масової інформації. 

4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови обласної 

ради від 05 лютого 2020 року № 17 «Про затвердження графіка проведення 

особистого прийому громадян головою обласної ради, першим заступником 

голови обласної ради та заступником голови обласної ради у 2020 році». 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

ГОЛОВА 

 

 

О. БІЛЕНЬКИЙ 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження голови  

Полтавської обласної ради  

10.02.2021 № 34 

 

ГРАФІК  

проведення особистого прийому громадян головою обласної ради, першим 

заступником голови обласної ради та заступниками голови обласної ради  

в приміщенні Полтавської обласної ради у 2021 році 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  Посада  
День 

прийому 

Години 

прийому 

 

Біленький 

Олександр Юрійович 

голова обласної 

ради 

перший 

четвер 

непарного 

місяця 

9.00 – 11.00 

Лемешко  

Олександр Миколайович 

перший заступник 

голови обласної 

ради 

перший 

четвер 

кожного 

місяця 

10.00 – 12.00 

Бєлоножко  

Олег Вячеславович 

заступник голови 

обласної ради 

перша 

середа 

парного 

місяця 

10.00 – 12.00 

Руроєва  

Лілія Олександрівна 

заступник голови 

обласної ради 

другий 

вівторок 

кожного 

місяця 

10.00 – 12.00 

Чепурко  

Олексій Григорович 

заступник голови 

обласної ради 

перший 

вівторок 

кожного 

місяця 

10.00 – 12.00 

 

З метою економії часу громадян проводиться попередній запис за  

тел. 56-04-72, 56-21-70 або за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 45, к. 414.  

Прийом громадян здійснюється за адресою: м. Полтава, 

вул. Соборності, 45 (приміщення Полтавської обласної ради). 


