ГРАФІК
особистого прийому громадян керівниками
виконавчих органів міської ради
Назва
виконавчого
органу
1
Відділ
забезпечення
депутатської
діяльності
Департамент
бюджету і
фінансів
Департамент
містобудування
та землекористування
Департамент
містобудування
та землекористування

Прізвище, ім’я,
по батькові
керівника
2
Памірська
Тетяна
Вікторівна

Департамент
містобудування
та землекористування

Посада
3
Начальник відділу забезпечення
депутатської діяльності

День прийому
(щомісячно)
4

Години
прийому

Місце
прийому

5

6

2-й та 4-й
вівторки

10.00 – 12.00

каб.№ 505

Підперигора
Роман
Степанович
Ващук Максим
Вікторович

Директор департаменту бюджету і
фінансів

2-й понеділок

13.00 – 15.00

каб. № 412

В.о.директора департаменту, заступник
директора департаменту містобудування
та землекористування

2-й та 4-й
четверги

15.00 – 17.00

каб. № 209

Бурова Наталія
Віталіївна

Заступник директора департаменту,
начальник управління земельних відносин 1-й та 3-й
департаменту містобудування та
четверги
землекористування

15.00-17.00

каб. № 222

Гуменна Наталія
Василівна

В.о. начальника управління містобудування та архітектури, головного архітектора щосереди
міста, начальник відділу планування та
забудови міста управління містобудування
та
архітектури
департаменту
містобудування та землекористування

09.00 – 12.00

каб. № 206

Управління
питань
державного
архітектурнобудівельного
контролю

з Маршак
Ростислав
Михайлович

Начальник
державного
контролю

управління
з
питань другий та
архітектурно-будівельного останній
четверги

10.00 – 12.00

вул. Перекопська, 166,
каб. №113

управління

14.00 – 15.00

каб. № 523

15.00 – 17.00

вул. Лютеранська
(Кірова), 20

Управління
комунальної
власності

Вербицька Аліса
Анатоліївна

Начальник
власності

Управління
естетики та
зовнішньої
реклами

Піценко Тетяна
Дмитрівна

Начальник управління
зовнішньої реклами

Відділ з питань
цивільного
захисту м.
Херсона
Управління
капітального
будівництва
Інспекція з
контролю за
благоустроєм та
санітарним
станом м.
Херсона

Лещенко
Олександр
Анатолійович

Начальник відділу з питань цивільного щочетверга
захисту м. Херсона

14.00 – 17.00

вул. Б.Мозолевського
(Фрунзе), 2

Холодов Денис
Васильович

Т.в.о. начальника управління, начальник
відділу технічного нагляду управління
капітального будівництва
Начальник Інспекції з контролю за
благоустроєм та санітарним станом
м.Херсона

1-й та 3-й
вівторки

15.00 – 17.00

вул. Суворова, 38

щосереди

14.00 – 17.00

вул. Стрітенська
(Рози Люксембург), 7

Лисенко Віталій
Володимирович

комунальної 2-й та 4-й
четверги

естетики

та 1-а та 4-а
середи

Відділ з питань
запобігання,
виявлення
корупції та
внутрішнього
аудиту
Управління
обліку, розподілу
та приватизації
житла
Управління
обліку, розподілу
та приватизації
житла

Бова Валерій
Вікторович

Начальник відділу з питань запобігання,
виявлення корупції та внутрішнього
аудиту

щовівторка

09.00 – 12.00

каб. № 203

Дика Яна
Анатоліївна

Начальник управління обліку, розподілу
та приватизації житла

щовівторка

09 – 16.00

каб. № 102

Лисенко Анна
Миколаївна

Заступник начальника, начальник відділу
по обліку та розподілу житлової площі
управління обліку, розподілу та
приватизації житла

щочетверга

09.00 – 16.00

каб. №106

Управління
транспортної,
дорожньої
інфраструктури і
зв’язку
Управління
транспортної,
дорожньої
інфраструктури і
зв’язку
Департамент
житловокомунального
господарства

Молнар Наталія
Вікторівна

Заступник
начальника
управління,
начальник відділу доріг управління 1-й та 3-й
транспортної, дорожньої інфраструктури і четверги
зв’язку

15.00 – 17.00

вул. Суворова, 38

Нікітєнков
В’ячеслав
Іванович

Заступник
начальника
управління,
начальник відділу транспорту управління щочетверга
транспортної, дорожньої інфраструктури і
зв’язку

15.00-17.00

вул. Залізнична, 8

Войтенко
Олексій
Валерійович

Директор департаменту житлово комунального господарства

1-а та 3-я
середи

14.00 – 16.00

вул. Ярослава Мудрого
(Радянська),
45, каб. №107

Департамент
житловокомунального
господарства

Чушак
Володимир
Людвигович

Заступник
директора
департаменту,
начальник
управління
комунального 1-а та 3-я
господарства департаменту
середи
житлово - комунального господарства

Департамент
житловокомунального
господарства

Шалагін Дмитро
Володимирович

Начальник управління житлового
господарства департаменту житловокомунального господарства

Управління
споживчого
ринку

Кружнова Віра
Іванівна

Начальник управління споживчого ринку

Управління
економічного
розвитку

Ярига Олена
Юріївна

Начальник управління економічного
розвитку

Управління
освіти

Ніконов Юрій
Миколайович

Начальник управління освіти

Управління
молоді та спорту

Заболотний
Олексій
Владиславович

Начальника управління молоді та спорту

Управління
Межерицька
охорони здоров’я Світлана
Віталіївна

14.00 – 16.00

вул. Ярослава Мудрого
(Радянська),
45, каб. №
207
вул. Ярослава Мудрого
(Радянська),
45, каб. №
203

щовівторка та
щочетверга

13.00 – 15.00

щочетверга

13.00 - 16.00

каб. № 510

щоп’ятниці

09.00 - 11.00

каб. № 504

2-й вівторок
та 4-й четвер

14.00 – 17.00

щочетверга

15.00 - 17.00

2-й та 4-й
понеділки

14.00 – 17.00

Начальник управління охорони здоров’я

вул. Воронцовська
(Комунарів),
15а
вул. Гімназична
(Червоностудентська),7
вул. Перекопська, 166,
каб. №413

Управління
соціальної
політики

Рузгіс Олена
Вячеславівна

Начальник управління
соціальної політики

Управління
культури

Косенко Лариса
Анатоліївна

Начальник управління культури

Організаційноконтрольне
управління
Юридичний
відділ
Відділ кадрової
роботи та з
питань служби в
органах
місцевого
самоврядування
Відділ за
зверненнями
громадян

Соценко Тамара
Миколаївна

Начальник організаційно-контрольного
управління

Щербина Андрій
Миколайович
Лисенко Надія
Петрівна

Начальник юридичного відділу

Деревич Марина
Аврамівна

Відділ
діловодства
Архівний відділ

Желєзнова Інна
Вікторівна
Волкова Жанна
Валеріївна

вул. Потьомкінська
(Карла
Маркса), 29,
каб. № 7
вул. Гімназична
(Червоностудентська),7
каб. № 219

1-а та 3-я
середи

15.00 - 17.00

щочетверга

13.30 – 15.30

щопонеділка

14.00-16.00

1-й та 3-й
четверги
щопонеділка

15.00 - 17.00

каб. № 511

14.00 – 16.00

каб. № 212

щочетверга

10.00 – 12.00

Начальник відділу за зверненнями
громадян

щодня

у робочі дні
09.00 – 12.00

каб. № 111

Начальник відділу діловодства

щоп’ятниці

09.00 – 12.00

каб. № 108

Начальник архівного відділу

щопонеділка

08.30 – 16.30

щоп’ятниці

08.30 – 15.00

вул. Церковна (Старостіна), 55-а

Начальник відділу кадрової роботи та з
питань служби в органах місцевого
самоврядування

Відділ з питань
оборонної та
мобілізаційної
роботи
Відділ
адміністративних
послуг

Єфанов
Олександр
Васильович

Начальник відділу з питань оборонної та
мобілізаційної роботи

1-й та 3-й
понеділки

09.00 – 12.00 каб. № 322

Антонова Лариса
Вікторівна

Начальник відділу адміністративних
послуг

з понеділка по 09.00 – 16.45
середу
четвер
13.00 – 17.00
п’ятниця
09.00 – 15.45

Центр
надання
адміністративних
послуг

Відділ державної
реєстрації речових прав на
нерухоме майно
та їх обтяжень
Відділ державної
реєстрації
юридичних осіб
та фізичних осібпідприємців

Резніченко
Тетяна
Олександрівна

Начальник відділу державної
реєстрації речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень

щопонеділка

09.00 – 16.00

вул.Суворова, 39

Купліванчук
Галина Павлівна

Начальник відділу державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб підприємців

2-а та 4-а
середи

09.00 – 12.00

вул. Суворова, 29

Відділ реєстрації
місця
проживання
фізичних осіб

Беседіна
Світлана
Василівна

Начальник відділу реєстрації місця
проживання фізичних осіб

щовівторка

09.00 – 15.00 каб. № 122

Відділ
координації
державних
закупівель

Сурма Наталя
Борисівна

Начальник відділу координації державних 2-й та 4-й
закупівель
вівторки

13.30 – 17.00

каб.№ 312

