
Графік 
проведення прямого телефонного зв’язку керівництва 

Олександрійської міської ради з мешканцями міста на 2019 рік 
 

№ 
з/п Прізвище Дні проведення Час проведення 

1. ЦАПЮК Степан Кирилович –  
міський голова 
 

друга середа 
щомісяця 

14.00 год. -16.00 год.  

2. БОГОЯВЛЕНСЬКА Олена Миколаївна –  
секретар міської ради  
 

другий четвер 
щомісяця 

14.00 год. -16.00 год.  

3. ДАВИДЕНКО Людмила Вадимівна –  
перший заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів 
ради 
 

третій понеділок 
щомісяця 

14.00 год. -16.00 год.  

4. ГРИЦЕНКО Сергій Петрович –  
заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 
 

друга п’ятниця 
щомісяця 

14.00 год.-16.00 год. 

5. НЕКРАСОВ  Андрій  Володимирович –  
заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 
 

четверта середа 
щомісяця 

14.00 год.-16.00 год. 

6. СОСНА Людмила Василівна –  
заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 
 

четверта п’ятниця 
щомісяця 

14.00 год.-16.00 год. 

7. ЧЕБОТАРЬОВ Володимир Вікторович –  
керуючий справами виконавчого комітету  
 

третя п’ятниця 
щомісяця 

14.00 год.-16.00 год. 
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ГРАФІК 
особистого та виїзних прийомів громадян керівництвом 

Олександрійської міської ради на 2019 рік 
 

№ 
з/п Прізвище, ім’я, по батькові, посада Особистий 

прийом 
Особистий 

виїзний прийом 
1. ЦАПЮК Степан Кирилович –  

міський голова 
1-й четвер і  
3-я середа 

з 13-00 до 17-00 

3-я декада місяця 

2. БОГОЯВЛЕНСЬКА Олена Миколаївна –  
секретар міської ради  

1-а середа і  
3-й вівторок 

з 13-00 до 17-00 
2-а субота  

з 10-00 до 12-00 

3-я декада місяця 

3. ДАВИДЕНКО Людмила Вадимівна –  
перший заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

1-й вівторок і  
3-й вівторок 

з 13-00 до 17-00 
1-а субота  

з 10-00 до 12-00 

3-я декада місяця 

4. ГРИЦЕНКО Сергій Петрович –  
заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

1-а середа і  
3-й четвер                

з 13-00до 17-00 
2-а субота  

з 10-00 до 12-00 

3-я декада місяця 

5. НЕКРАСОВ Андрій Володимирович – 
 заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

2-а середа і  
4-а середа 

з 13-00 до 17-00 
3-а субота  

з 10-00 до 12-00 

3-я декада  місяця 

6. СОСНА Людмила Василівна –  
заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

2-й вівторок і  
4-й четвер 

з 13-00 до 17-00 
3-а субота  

з 10-00 до 12-00 

3-я декада місяця 

7. ЧЕБОТАРЬОВ Володимир Вікторович –  
керуючий справами виконавчого комітету  

2-й четвер і  
4-й четвер 

з 13-00 до 17-00 
4-а субота  

з 10-00 до 12-00 

3-я декада місяця 

 
 
 
 
 


