
Г Р А Ф І К 

проведення особистого прийому громадян у Виконавчому комітеті Вознесенської міської 

ради 

(відповідно до розпорядження міського голови № 

Хто приймає Дні 

прийому 

Години 

прийому 

Місце прийому Характер питань 

Міський голова 

 

Величко Євген 

Олександрович 

Четвер*  

8.00 – 

12.00 

м. Вознесенськ, 

пл. Центральна, 1, 

каб. 22 

(2-й поверх) 

 

Секретар 

Вознесенської 

міської ради 

 

Бальцер Вікторія 

Вікторівна  

2-а та 4-а 

п’ятниця 

місяця 

9.00 – 

12.00 

м. Вознесенськ, 

пл. Центральна, 1, 

каб. 24 

(2-й поверх) 

Робота постійних 

депутатських 

комісій, депутатська 

діяльність, 

реєстрація виборців 

тощо 

Перший заступник 

міського голови з 

питань діяльності 

виконавчих органів 

ради 

 

Жуков Андрій 

Сергійович 

Середа 

9.00. – 

12.00 

15.00 – 

17.00 

м. Вознесенськ 

пл. Центральна, 1, 

каб. 29 

(2-й поверх) 

Енергозбереження, 

фінанси, інвестиції, 

проектна діяльність, 

підприємництво, 

питання 

комунальної 

власності, житлові, 

земельні питання, 

архітектура, надання 

адміністративних 

послуг, 

інформаційна 

діяльність 

Заступник міського 

голови з питань 

діяльності 

виконавчих органів 

ради** 

  

Четвер 

9.00 – 

12.00 

15.00 – 

17.00 

м. Вознесенськ, 

пл. Центральна, 1, 

каб. 21 

(2-й поверх) 

Житлово – 

комунальне 

господарство, 

архітектура, 

техногенно – 

екологічна безпека 

та надзвичайні 

ситуації, взаємодія з 

правоохоронними 

органами, 

організація 

мобілізаційної та 

оборонної роботи 



Заступник міського 

голови з питань 

діяльності 

виконавчих органів 

ради**  

1-а та 3-

я 

п’ятниця 

місяця 

13.00 –

17.00 

м. Вознесенськ 

пл. Центральна, 1 

каб. 31 

(2-й поверх) 

Соціальний захист, 

охорона здоров’я, 

освіта, культура, 

спорт, молодіжна 

політика, релігія, 

туризм, опіка, 

охорона дитинства, 

робота з 

допризовниками 

Керуючий справами 

виконавчого 

комітету 

Вознесенської 

міської ради 

 

Синявська Яна 

Сергіївна 

 

1-ий та 

3-ій 

вівторок 

місяця 

 

9.00 – 

12.00  

м. Вознесенськ, 

пл. Центральна, 1, 

каб. 28 

(2-й поверх) 

Організація роботи 

виконавчого 

комітету, міського 

архіву, діловодство і 

кадрова політика у 

виконавчих органах 

міської ради 

Староста сіл 

Новогригорівка та 

Ракове 

 

Кучеренко Наталія 

Василівна  

 

Вівторок 

 

8.00. – 

12.00 

Новогригорівський 

старостинський 

округ 

с. Новогригорівка 

вул. Самосенків, 

79-а  

Питання 

реєстрації/зняття з 

реєстрації місця 

проживання 

громадян, 

благоустрою, 

громадського 

порядку, роботи 

комунальних 

установ, надання 

адміністративних 

послуг тощо на 

території 

відповідних сіл 

 


