
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

 

23.12.2021                                       Михайлівка                                № 43 - р/02-05 

 

 

Про затвердження графіку особистого 

прийому громадян сільським головою, 

заступником сільського голови, секретарем 

сільської ради, старостами та керуючою 

справами (секретарем) виконкому сільської 

ради на 2022 рік 

 

Відповідно до пункту 20 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про звернення громадян» 

 

З О Б О В `Я З У Ю: 

 

1. Затвердити графік особистого прийому громадян у 2022 році 

сільським головою, заступником сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів, секретарем сільської ради, старостами та керуючою 

справами (секретарем) виконавчого комітету Михайлівської сільської ради, 

що додається. 

2. У зв’язку із запровадженням карантину на території України та для 

запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), 

убезпечення суб’єктів звернення та працівників від захворювання - особистий 

прийом громадян здійснюється лише за попереднім записом. 

3. Розпорядження сільського голови від 24.12.2020 № 52 - р/02 - 05 «Про 

затвердження графіку особистого прийому громадян сільським головою, 

заступниками сільського голови, секретарем сільської ради, старостами та 

керуючою справами (секретарем) виконкому сільської ради» визнати таким, 

що втратило чинність з 01 січня 2022 року: 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.  

 

Сільський голова                                                                     Тарас ПЛУЖНИК 



                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                Розпорядження  

                                                                                                сільського голови 

                                                                                                23.12.2021 № 43-р/02-05  

 

ГРАФІК 

 

особистого прийому громадян у 2022 році сільським головою, 

заступником сільського голови, секретарем сільської ради, старостами 

та керуючою справами (секретарем) виконавчого комітету  

Михайлівської сільської ради  

 
Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

Посада Дні місяця Години прийому 

ПЛУЖНИК 

Тарас 

Анатолійович 

 

сільський голова перший четвер 

(сільська рада) 

 

 

перший четвер 

 

перший четвер 

 

третій четвер 

 

третій четвер 

 

третій четвер 

 

с. Михайлівка 

08.30 - 12.30 

 

Виїзні прийоми: 

с. Райгород 

13.00 - 15.00 

с. Ревівка 

15.00 - 17.00 

с. Ребедайлівка 

10.00 - 12.00 

с. Лубенці 

13.00 - 14.30 

с. Жаботин 

15.00 - 17.00 

 

БОРДЮГ  

Олег 

Олександрович 

заступник 

сільського 

голови з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів 

другий вівторок  

(сільська рада) 

 

 

перша п’ятниця 

с. Михайлівка 

08.00 - 13.00 

14.00 - 17.00 

 

виїзні прийоми 

 

ЛУЦЕНКО 

Наталія 

Андріївна 

 

секретар 

сільської ради 

перший 

понеділок 

(сільська рада) 

 

перша середа 

с. Михайлівка 

08.00 - 13.00 

14.00 - 17.00 

 

виїзні прийоми 

 

ДАВИДЕНКО 

Юрій  

Олексійович 

староста  перший вівторок  

 

 

с. Жаботин 

08.00 - 13.00 

14.00 - 17.00 



 

третя п’ятниця 

 

виїзні прийоми 

 

ЗЕЛЕНА 

Ірина 

Костянтинівна 

 

староста  перший вівторок  

 

 

 

третя п’ятниця 

с. Райгород 

08.00 - 13.00 

14.00 - 17.00 

 

виїзні прийоми 

 

КОРЕЦЬКА 

Наталія 

Павлівна 

староста  перший вівторок  

 

 

 

третя п’ятниця 

с. Ревівка 

08.00 - 13.00 

14.00 - 17.00 

 

виїзні прийоми 

 

ДАНІЛЕНКО 

Валентина 

Борисівна 

керуюча 

справами 

(секретар) 

виконавчого 

комітету  

другий 

понеділок 

(сільська рада) 

 

друга середа 

с. Михайлівка 

08.00 - 13.00 

14.00 - 17.00 

 

виїзні прийоми 

 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                    Валентина ДАНІЛЕНКО 


