
№
СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про внесення змін до розпорядження 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 12.01.2012 
№ 8 « Про проведення особистого 
прийому громадян та прямих 

(«гарячих») телефонних ліній 
керівництвом Святошинської районної 
в м. Києві державної адміністрації»

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
враховуючи Указ 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» та з метою * підвищення рівня роботи із 
зверненнями громадян:

1. Внести зміни до розпорядження Святошинської районної в м. Києві 
державної адміністрації від 12.01.2012 № 8 «Про проведення особистого 
прийому громадян та прямих («гарячих») телефонних ліній керівництвом 
Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації», виклавши 
додаток до розпорядження в новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження Святошинської 
районної в,м.  Києві державної адміністрації від 16.05.2016 № 284 «Про 
внесення змін до розпорядження Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 12.01.2012 № 8 «Про проведення особистого 
прййому громадян та прямих («гарячих») телефонних ліній керівництвом 
Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 
апарату Михайлова О. С.

В. Каретко

Т. Лозова
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ГРАФІК
проведення особистого прийому громадян та прямих («гарячих») телефонних ліній керівництвом Святошинської

районної в м. Києві державної адміністрації

№
п/п

ПОСАДА Прізвище, ім’я 
та по батькові

День, час та проведення 
особистого прийому 
громадян

День, час та місце 
особистого виїзного 
прийому громадян

День та час 
проведення 
прямих 
(„гарячих”) 
телефонних ліній

1 2 3 4 5 6
1 Голова районної в місті 

Києві державної 
адміністрації

Каретко
Володимир
Олександрович

перша середа місяця, 
пр-т Перемоги, 97, 
каб. № 9 
з 15.00 до 18.00 
третя середа місяця 
з 16.00 до 18.00 
пр-т Перемоги, 97, 
каб. 9
прийом представників 
юридичних осіб 
Святошинського району

друга та четверта середа 
місяця, вул. Крамського, 
10, каб. 6 
з 15.00 до 18.00

третя середа 
місяця
з 15.00 до 16.00 
за телефоном: 
424-30-06



1 2 3 4 5 6
2 Перший заступник 

голови
Пилипчук
Сергій
Іванович

перший, другий, 
четвертий вівторок 
місяця, 
каб. № 9
пр-т Перемоги, 97 
з 15.00 до 18.00

третій вівторок місяця, 
вул. Крамського, 10, 
каб. 6

з 15-00 до 18-00

перший четвер 
місяця
з 15.00 до 16.00 
за телефоном: 
424-05-08

3 Заступник голови Гусєва
Наталія
т ч  • ••Геннадпвна

перший, третій, 
четвертий понеділок 
місяця 
каб. № 9
пр- т Перемоги, 97 
з 15.00 до 18.00

другий понеділок місяця 
управління освіти, 
вул. Якуба Коласа, 6-а

з 15.00 до 18.00

третій понеділок 
місяця
з 11.00 до 12.00 
за телефоном: 
424-23-97

4 Керівник апарату Михайлов
Олексій
Сергійович

перший, другий, третій 
та четвертий четвер 
місяця 
каб. № 9
пр- т Перемоги, 97 

з 15.00 до 18.00

Керівник апарату О. Михайлов


