
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Криворізький МІС%>1

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
роботи виконавчого комітету міської ради в травні 2020 року

Назва заходу, його зміст Час, місце 
проведення

Здійснюють

підготовку проведення або 
контроль

01 ТРАВНЯ -  П'ЯТНИЦЯ 
День праці

День міжнародної солідарності трудящих 
(ВИХІДНИЙ ДЕНЬ)

02 ТРА В Н Я - СУБОТА
День міжнародної солідарності трудящих

03 ТРАВНЯ  -  НЕДІЛЯ 
День Сонця

Всесвітній день свободи преси

04 ТРА В Н Я - ПОНЕДІЛОК

Апаратна нарада із секретарем міської 
ради, заступниками міського голови, 
керуючою справами виконкому міської 
ради та головами районних у місті рад 
(у режимі відеоконференції)

09.00
зала переговорів

Мала Т.В. Вілкул Ю.Г.

Робота «прямого телефону» у відділі з 
питань захисту прав споживачів 
апарату міської ради і виконкому 
(зател. 493-04-76)

10.00 - 12.00 
к.115

Савенко Н.В. Бєліков К.А.

05 ТРАВНЯ  -  ВІВТОРОК 
Міжнародний день акушерки 

Міжнародний день боротьби за права інвалідів

Об ТРАВНЯ -  СЕРЕДА 
День піхоти

Виступ у радіопередачі «Діалог» з 
актуальних питань захисту прав 
споживачів

12.20
Філія Публічного 

акціонерного това
риства «Національна 
суспільна телерадіо- 
компанія України» 
«Криворізька регіо
нальна дирекція 
«Криворіжжя»

Савенко Н.В. Бєліков К.А.
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Назва заходу, його зміст Час, місце 
проведення

Здійснюють

підготовку проведення або 
контроль

07 ТРАВНЯ -  ЧЕТВЕР

Апаратна нарада із секретарем місь
кої ради, Заступниками міського голо
ви, керуючою справами виконкому 
міської ради та головами районних у 
місті рад (у режимі відеоконференції)

08.00
зала переговорів

Мала Т.В. Вілкул Ю.Г.

Онлайн-нарада з начальниками від
ділів освіти виконкомів районних у 
місті рад

14.00 к.542 Кріпак Т.П. Берлін В.М.

Дні

08 ТРАВНЯ -  П ’ЯТНИЦЯ 
День пам’яті та примирення 

День заснування міста Кривого Рогу (1775 рік)
Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 

пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни

09 ТРАВНЯ -  СУБОТА
Міжнародний день мігруючих птахів 

День Європи (у країнах Європейського союзу)
День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги) (75 років) 
Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни

3 нагоди Дня пам’яті та примирен
ня і Дня перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні:
- проведення телемарафону «Пам’я
таємо»;

- покладення квітів до пам’ятників, 
пам’ятних знаків, братських могил у 
районах міста

09.00-21.00 
Комунальне під
приємство «Теле- 

радіокомпанія «Ру- 
дана» Криворізької 

міської ради, 
протягом дня

Герасименко І.М., 
Темчур О.С.,

голови районних 
у місті рад

Берлін В.М.

10 ТРАВ Н Я- НЕДІЛЯ 
День матері

Міжнародний день мігруючих птахів

11 ТРАВНЯ -  ПОНЕДІЛОК 
(ВИХІДНИЙ ДЕНЬ)

12 ТРАВНЯ  -  ВІВТОРОК 
Всесвітній день медичних сестер

Прийом громадян заступником місь
кого голови

10.00-12.30
к.129

Чорний В.А. БєліковКА



з
Назва заходу, його зміст Час, місце 

проведення
Здійснюють

підготовку проведення або 
контроль

Оперативна нарада при заступнику 
міського голови

08.00 к.305 Полтавець А.А.

Апаратні наради:
- з посадовими особами виконкому мі
ської ради;
- із секретарем міської ради, заступни
ками міського голови, керуючою спра
вами виконкому міської ради та голо
вами районних у місті рад

08.45
конференц-зал,

09.15
зала переговорів

Мала Т. В. Вілкул Ю.Г.

Оприлюднення на офіційному веб- 
сайті Криворізької міської ради та її 
виконавчого комітету проектів рішень, 
що будуть унесені на розгляд виконко
му міської ради в червні 2020 року

За Регламентом 
виконавчого 

комітету Криворі
зької міської ради

Підвальна Л.П., 
керівники відді
лів, управлінь та 
інших виконав
чих органів місь
кої ради

Заступники місь
кого голови, ке
руюча справами 
виконкому місь
кої ради відпові
дно до розподілу 
обов’язків

1 3  ТРАВНЯ -  СЕРЕДА

Оперативні наради при заступниках 
міського голови, керуючій справами 
виконкому міської ради

08.00 к.321,
08.30 к.419,
08.30 к.313,
09.00 к.323

Бєліков К.А., 
Берлін В.М., 
Мала Т.В., 

Подоплєлова Н.Л.
Контрольний день надання проектів 
рішень, аналітичних матеріалів на 
засідання виконкому міської ради

За Регламентом 
виконавчого комі
тету Криворізької 

міської ради

Керівники відді
лів, управлінь та 
інших виконав
чих органів мі
ської ради

Заступники мі
ського голови, ке
руюча справами 
виконкому місь
кої ради відпові
дно до розподілу 
обов’язків

1 4  ТРАВ Н Я- ЧЕТВЕР

Прийом громадян секретарем міської 
ради

10.00-12.30 
к. 129

Чорний В.А. Маляренко С.В.

Апаратна нарада із секретарем місь
кої ради, заступниками міського голо
ви, керуючою справами виконкому 
міської ради та головами районних у 
місті рад (у режимі відеоконференції)

08.00
зала переговорів

Мала Т.В. Вілкул Ю.Г.

Нарада із завідуючими відділами роз
витку підприємництва виконкомів ра
йонних у місті рад (у режимі онлайн)

10.00 к.510 Рижкова І.О. Бєліков К.А.

Онлайн-засідання «круглого столу»
щодо готовності до проведення підсу
мкового оцінювання в закладах зага
льної середньої освіти й організовано
го завершення 2019/2020 навчального 
року

11.00
Комунальний за

клад «Інноваційно- 
методичний 

центр» Криворізь
кої міської ради

Кріпак Т.П. Берлін В.М.

Засідання міської комісії з питань те
хногенно-екологічної безпеки та над
звичайних ситуацій

14.00 к.444 Курбатов О.А. Катриченко О.В.
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Назва заходу, його зміст Час, місце 
проведення

Здійснюють

підготовку проведення або 
контроль

15 ТРАВНЯ -  П ’ЯТНИЦЯ 
Міжнародний день сім’ї

Прийом громадян заступником місь
кого голови

10.00-12.30
к.129

Чорний В.А. Подоплєлова Н.Л.

Контрольний день надання проектів 
рішень, аналітичних матеріалів на 
ЬХ сесію міської ради

За Регламентом 
виконавчого комі
тету Криворізької 

міської ради

Керівники відді
лів, управлінь та 
інших виконав
чих органів місь
кої ради

Секретар міської 
ради, заступники 
міського голови, 
керуюча справа
ми виконкому мі
ської ради відпо
відно до розподілу 
обов’язків

Нарада з керівниками відділів, управ
лінь, інших виконавчих органів міської 
ради -  суб’єктами надання адміністра
тивних, інших публічних послуг щодо 
оптимізації системи надання адмініст
ративних, інших публічних послуг через 
Центр адміністративних послуг «Віза» 
виконкому Криворізької міської ради (у 
режимі онлайн)

15.00 к.323 Зеленська Л.І. Подоплєлова Н.Л.

16  ТРАВНЯ  -  СУБОТА 
День науки 
День Європи

17  ТРАВНЯ  -  НЕДІЛЯ
Всесвітній день боротьби з гіпертонією 

День пам’яті жертв політичних репресій 
Всесвітній день інформаційного суспільства 

Всесвітній день пом’яті людей, які померли від СНІДу

18  ТРАВНЯ -  ПОНЕДІЛОК
День резервіста України 

Міжнародний день музеїв (свято музейництва) 
День скорботи і пам’яті жертв депортації з Криму 

День боротьби за права кримськотатарського народу

Прийом громадян міським головою 10.00- 12.30 
к.129

Чорний В.А. Вілкул Ю.Г.

Оперативна нарада при заступнику 
міського голови

08.00 к.305 Полтавець А.А.

Апаратні наради:
- з посадовими особами виконкому мі
ської ради;
- із секретарем міської ради, заступни
ками міського голови, керуючою спра
вами виконкому міської ради та голо
вами районних у місті рад

08.45
конференц-зал,

09.15
зала переговорів

Мала Т.В. Вілкул Ю.Г.
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Назва заходу, його зміст Час, місце 
проведення

Здійснюють

підготовку проведення або 
контроль

19 ТРАВНЯ -  ВІВТОРОК 
Всесвітній день сімейного лікаря

Прийом громадян заступником місь
кого голови

10.00- 12.30 
к.129

Чорний В.А. Берлін В.М.

Оперативні наради при заступника* 
міського голови, керуючій справами 
виконкому міської ради

08.00 к.321,
08.30 к.419,
08.30 к.313,
09.00 к.323

Бєліков К.А., 
Берлін В.М., 
МалаТ.В., 

Подоплєлова Н.Л.

20 ТРАВНЯ -  СЕРЕДА 
Всесвітній день метрології 

День банківських працівників

Робота молодіжної приймальні 3 10.00 до 17.00 
к.420

Лавренко С.І. Берлін В.М.

Засідання виконкому міської ради:
Про стан атмосферного повітря міста 
та створення єдиної автоматизованої 
інформаційно-аналітичної системи йо
го якості в м. Кривому Розі

10.00
зала засідань 
виконкому 

міської ради

Мала Т.В., 
Катриченко О.В., 
Охотнікова С.А.

Вілкул Ю.Г.

Засідання виконкомів районних у 
місті рад:
- Тернівської:
Про погодження письмового звіту щодо 
виконання районного у місті бюджету за 
І квартал 2020 року;
- Покровської:
Про монетизацію пільг та субсидій у 
Покровському районі;

- Саксаганської:
Про підготовку закладів освіти до нового 
2020/2021 навчального року;

- Довгинцівської:
Про погодження звіту про виконання 
районного у місті бюджету за І квартал 
2020 року;
- Металургійної:
Про погодження письмового звіту про 
виконання районного у місті бюджету 
за І квартал 2020 року;

- Центрально-Міської:
Про підсумки проходження опалю
вального сезону 2019/2020 років та 
підготовку до нового опалювального 
сезону;
- Інгулецької:
Питання, унесені на розгляд структур
ними підрозділами виконкому

14.00
зала засідань ви
конкому районної 

у місті ради,
14.00

зала засідань ви
конкому районної 

в місті ради,
14.00

сесійна зала 
виконкому районної 

у місті ради,
14.00

сесійна зала 
виконкому район
ної в місті ради,

14.00
зала засідань 
виконкому 

районної у місті 
ради,
14.00

зала засідань ви
конкому районної 

у місті ради,

14.00 к.310 ви
конкому районної 

у місті ради

Окунева М.І., 

Файницька О.М., 

Дуванова О.М., 

Гижко О.О., 

Петренко С.О.,

Дмитрієва А. А., 

Шестиперова Н.Є.

Солод В.М., 

Коритнік В.В., 

Беззубченко В.В., 

Ратінов І.Г., 

Шаповалов Г.А.,

Нєженцев С.В., 

Жеребило С.В.
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Назва заходу, його зміст Час, місце 
проведення

Здійснюють

підготовку проведення або 
контроль

Захист студентських наукових робіт з 
екології в рамках проведення конкур
су відповідно до розпорядження місь
кого голови від 24.05.2020 №129-р 
«Про проведення щорічного міського 
конкурсу Студентських наукових робіт 
з питань екології» (у режимі онлайн)

13.30 к.139 Охотнікова С.А. Катриченко О.В.

21 ТРАВН Я-ЧЕТВЕР  
День вишиванки 

Міжнародний день Космосу
Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я  діалогу та розвитку

Прийом громадян заступником місь
кого голови

10.00- 12.30 
к. 129

Чорний В.А. Катриченко О.В.

Апаратна нарада із секретарем міської 
ради, заступниками міського голови, 
керуючою справами виконкому місь
кої ради та головами районних у місті 
рад (у режимі відеоконференції)

08.00
зала переговорів

Мала Т.В. Вілкул Ю.Г.

22 ТРАВНЯ -  П ’ЯТНИЦЯ
Міжнародний день біологічного різноманіття 

159-а річниця урочистого перепоховання Т.Г. Шевченка на Чернечій горі у  Каневі
(1861 рік)

Відкриття ЬХ сесії міської ради, засі
дання постійних комісій

09.00
за окремим 

графіком

Затолокіна О. А., 
керівники відді
лів, управлінь та 
інших виконав
чих органів місь
кої ради

Маляренко С.В., 
заступники місько
го голови, керуюча 
справами викон
кому міської ради 
відповідно до роз
поділу обов’язків

«Круглий стіл» з учасниками проекту 
«єМалятко» за підсумками роботи за 
три місяці

11.00
Центр

адміністративних 
послуг «Віза»

Зеленська Л.І., 
Заклецька Т.Р., 
Мурашко К.В., 
Блаїун І.М.

Подоплєлова НА., 

Бєліков К.А.

Нарада із заступниками голів районних 
у місті рад, керуючими справами вико
нкомів районних у місті рад (відповідно 
до розподілу обов’язків) з питань взає
модії з Центром адміністративних пос
луг «Віза» під час надання адміністра
тивних, інших публічних послуг (у ре
жимі онлайн)

15.30 к.323 Зеленська А.І., 
Заклецька Т.Р.

Подоплєлова НЛ.

Захист студентських наукових робіт з 
екології в рамках проведення конкурсу 
відповідно до розпорядження міського 
голови від 24.05.2020 №129-р «Про 
проведення щорічного міського конку
рсу студентських наукових робіт з пи
тань екології» (у режимі онлайн)

13.30 к.139 Охотнікова СА. Катриченко О.В.
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Назва заходу, його зміст Час, місце 
проведення

Здійснюють

підготовку проведення або 
контроль

23 ТРАВ Н Я- СУБОТА

24 ТРАВНЯ  -  НЕДІЛЯ 
Європейський День Парків 

День слов’янської писемності і культури 
День вшанування пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія

25 ТРАВНЯ -  ПОНЕДІЛОК 
День філолога

Прийом громадян заступником місь
кого голови

10.00-12.30
к.129

Чорний В.А. Полтавець А.А.

Оперативна нарада при заступнику 
міського голови

08.00 К.305 Полтавець А.А.

Апаратні наради:
- з посадовими особами виконкому мі
ської ради;
- із секретарем міської ради, заступни
ками міського голови, керуючою спра
вами виконкому міської ради та голо
вами районних у місті рад

08.45
конференц-зал,

09.15
зала переговорів

Мала Т.В. Вілкул Ю.Г.

26 ТРАВНЯ -  ВІВТОРОК

Прийом громадян заступником місь
кого голови

10.00-12.30
к.129

Чорний В.А. Бєліков К А

Оперативні наради при заступниках 
міського голови, керуючій справами 
виконкому міської ради

08.00 к.321,
08.30 к.419,
08.30 к.313,
09.00 к.323

Бєліков К.А., 
Берлін В.М., 
Мала Т.В., 

Подоплєлова Н.Л.

Оприлюднення на офіційному вебсай- 
ті Криворізької міської ради та її вико
навчого комітету проектів рішень, що 
будуть унесені на розгляд чергової сесії 
міської ради в червні 2020 року

За Регламентом 
виконавчого комі
тету Криворізької 

міської ради

Підвальна Л.П., 
керівники відді
лів, управлінь та 
інших виконав
чих органів місь
кої ради

Заступники місь
кого голови, керу
юча справами ви
конкому міської 
ради відповідно до 
розподілу 
обов’язків

Нарада з представниками Криворізь
ких управлінь Головного управління 
ДПС у Дніпропетровській області з 
питань надходжень коштів до бюдже
ту міста та бюджетів усіх рівнів, ско
рочення податкової заборгованості

15.00 к.305 Рожко О.В. Полтавець А.А.

Засідання:
- міської робочої групи з питань со
ціального захисту найманих працівни
ків (у режимі онлайн);

14.00 к.139, Рижкова І.О., Бєліков К.А.,
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Назва заходу, його зміст Час, місце 
проведення

Здійснюють

підготовку проведення або 
контроль

- експертної групи з питань адмініст
рування офіційного вебпорталу міста 
Кривого Рогу «Криворізький ресурсний 
центр» (у режимі відеоконференції)

15.30 к.139 Підвальна Л.П. Мала Т.В.

27 ТРАВНЯ  -  СЕРЕДА

Прийом громадян керуючою справа
ми виконкому міської ради

10.00 - 12.30 
к.129

Чорний В.А. МалаТ.В.

Пленарне засідання ЬХ сесії Кри
ворізької міської ради

09.00
сесійна зала

Маляренко С.В., 
МалаТ.В., 
Затолокіна О А.

Вілкул Ю.Г.

28 ТРАВ Н Я- ЧЕТВЕР 
Вознесіння Господнє

104-а річниця від дня смерті І.Франка (1916 рік)

Прийом громадян секретарем міської 
ради

10.00- 12.30 
к.129

Чорний В.А. Маляренко С.В.

Апаратна нарада із секретарем міської 
ради, зас(іупниками міського голови, 
керуючою справами виконкому міської 
ради та головами районних у місті рад 
(у режимі відеоконференції)

08.00
зала переговорів

Мала Т.В. Вілкул Ю.Г.

Нарада з (Представниками Криворізь
ких управлінь Головного управління 
ДПС у Дніпропетровській області та 
виконкомів районних у місті рад з 
питань стану платежів до міського 
бюджету від плати за землю

15.00 к.139 Бризецький О.Ф. Катриченко О.В.

Засідання міської координаційної ра
ди з питань розвитку підприємництва 
(у режимі онлайн)

16.00 к.139 Рижкова І.О. Бєліков К.А.

29 ТРАВНЯ -  П ’ЯТНИЦЯ
Міжнародний день миротворців Організації Об’єднаних Націй

Пленарне засідання Металургійної 
районної у місті ради

15.00
сесійна зала 
виконкому 

районної у місті 
ради

Носик С.О. Шаповалов Г.А.

З О  ТРАВНЯ -  СУБОТА
День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження

31 ТРАВНЯ -  НЕДІЛЯ 
День хіміка 
День Києва

Всесвітній день без тютюну
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За окремими планами відбуваються:

1. Чергування відповідальних працівників виконавчого комітету міської 
ради у вихідні дні.

2. Засідання (за необхідності) комісій:
- з розгляду питань про внесення змін до договорів купівлі-продажу 

комунального майна,
- з розгляду заяв орендарів щодо здійснення невід’ємних поліпшень 

орендованого майна територіальної громади міста Кривого Рогу з метою 
подальшої приватизації шляхом викупу об’єктів нерухомості -  управління 
комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради;

- експертної з питань підготовки проектів регуляторних актів -  управління 
розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради.

3. Проведення:
- відвідувань суб’єктів господарювання-фізичних осіб з питань дотримання 

законодавства про працю та зайнятість -  департамент соціальної політики 
виконкому Криворізької міської ради;

- тематичних патріотичних акцій до Дня пам’яті та примирення, 75-ї 
річниці Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у закладах освіти 
міста (08.05.2020-09.05.2020, онлайн-формат),

- тематичних челенджів, присвячених Дню відзначення 245-ї річниці 
міста Кривого Рогу, у закладах освіти міста (25.05.2020, онлайн-формат),

- свята «Останній дзвоник» у закладах загальної середньої освіти міста 
(29.05.2020, онлайн-формат) -  департамент освіти і науки виконкому 
Криворізької міської ради;

- зустрічей з колективами суб’єктів господарювання, що здійснюють 
діяльність у сфері торгівлі, виробництва продуктів харчування, з питань 
розрахунків за спожиті енергоносії та отримані комунальні послуги -  управління 
розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради;

- виїзного обслуговування окремих категорій громадян за місцем 
перебування з використанням спеціального обладнання «кейс-адміністратор» (за 
окремим графіком),

- виїзного обслуговування мешканців віддалених сіл та селищ, 
мікрорайонів, територіально та адміністративно підпорядкованих Криворізькій 
міській раді, через Мобільні офіси (за окремим графіком),

- виїзної промоакції Центру адміністративних послуг «Віза» через Мобільні 
офіси в районах міста (за окремим графіком),

- заходів з медіапідтримки впровадження реформи адміністративних 
послуг в органах місцевого самоврядування м. Кривого Рогу (за окремим 
графіком),

- виставок малюнків до Дня Європи (16.05.2020-25.05.2020), Дня 
захисту дітей (28.05.2020-30.05.2020) у Центрі адміністративних послуг «Віза», 
зала №2 -  департамент адміністративних послуг, управління з питань реєстрації 
виконкому Криворізької міської ради;
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- селекторної наради із заступниками голів районних у місті рад, 
керівниками підприємств-виробників, надавачів житлово-комунальних послуг і 
служб міста (щоденно о 07.45, к.363);

- виставки робіт переможців конкурсу малюнків серед дітей та учнівської 
молоді «З турботою про криворіжців» у Центрі адміністративних послуг «Віза», 
зала №2 та розміщення їх на банерах (26.05.2020-31.05.2020) до відзначення 
100-річного ювілею Криворізької міської ради -  департаменти адміністративних 
послуг, освіти і науки, інспекція з благоустрою виконкому Криворізької міської 
ради;

- циклу тематичних передач про видатних діячів міста, депутатів 
Криворізької міської ради до відзначення 100-річного ювілею Криворізької 
міської ради в ефірі Комунального підприємства «Телерадіокомпанія «Рудана» 
Криворізької міської ради: відеосюжетів у програмах «Цей день», «Постфактум», 
«Ракурс», радіопередачі (протягом травня 2020 року) -  управління преси, 
інформаційної діяльності та внутрішньої політики виконкому Криворізької 
міської ради.

4. Здійснення:

- заходів контролю за додержанням законодавства про працю з ураху
ванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року 
№295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України 
та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

- супроводу на офіційному вебпорталі міста Кривого Рогу «Криворізький 
ресурсний центр» тематичного модуля «Віртуальний бізнес-інкубатор» у 
співпраці з членами галузевих рад підприємців -  управління розвитку 
підприємництва виконкому Криворізької міської ради;

- відомчого контролю з питань дотримання лімітної дисципліни, планово- 
економічної й фінансової роботи закладів культури міста -  управління культури 
виконкому Криворізької міської ради.

5. Співпраця управління розвитку підприємництва виконкому 
Криворізької міської ради із суб’єктами господарювання:

- учасниками соціальних проектів «Підприємницький воркшоп», «Зігріємо 
турботою ветерана», «Кривий Ріг - місто дитячих розваг», муніципальних проектів 
«Найкраще - дітям», «Марка якості «Криворіжжя», «Криворізька гостинність», «Кіно без 
віку», «Соціальне кафе Криворіжжя»;

- з питання часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що 
надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого й середнього підприємництва.

6. Прийоми громадян з особистих питань у виконавчому комітеті 
міської ради -  відділи, управління та інші виконавчі органи міської ради.

7. Робота «Телефону довіри» 493-09-19 (щоденно з 09.00 до 17.00) -  служба 
у справах дітей виконкому Криворізької міської ради.

8. Рейдові заходи «Гуртожиток» і «Багатодітна родина» - департамент у 
справах сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради.

9. Відправка дітей на оздоровлення до Державного підприємства 
«Український дитячий центр «Молода гвардія», Дитячого центру соціальної
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реабілітації «Перлина Придніпров’я» та Державного підприємства України 
«Міжнародний дитячий центр «Артек» -  департамент у справах сім'ї, молоді та 
спорту виконкому Криворізької міської ради.

Начальник управління 
організаційно-протокольної роботи 
виконкому міської ради Олена Затолокіна

ПОГОДЖЕНО

В.о. керуючої справами виконкому -  
застушшк/міського голови

Валентина Берлін

тня 2020 року

Інна Голубкова 
493 09 46, 97 77


