Інформація щодо виїзних прийомів громадян головою та
заступником голови районної ради за 2016 рік

Посадова особа

Кількість
виїзних
прийомів

Кількість
відвіданих
населених
пунктів

Голова районної ради
Гук Р.Г.

8

19

Заступник голови районної
ради Мельник А.Р.

3

13

Всього:

11

32

Основні питання які підіймались:
1. Ремонт доріг місцевого значення;
2. Пасажирські перевезення
пільгових категорій громадян;
3. Низькі закупівельні ціни на
молоко.

Графік виїзних прийомів
02 листопада
9.00-10.00 год. – с. Стенжаричі (приміщення колишньої сільської ради);
10.30-11.30 год. – с. Турівка (приміщення ФАПу с. Турівка).
12 жовтня
09.00 – 10.00 год. – с. Селець (приміщення Будинку культури);
10.30 – 11.30 год. – с. Чесний Хрест (приміщення ФАПу);
12.00 – 13.00 год. – с. Марія Воля (приміщення ФАПу).
21 вересня
09.00 – 10.00 год. – с. Ласків (приміщення сільської ради);
10.30 – 11.30 год. – с.Вощатин (приміщення ФАПу).
07 вересня
09.00 – 10.00 год. – с. Хрипаличі (приміщення ФАПу);
10.30 – 11.30 год. – с. П’ятидні (приміщення колишньої сільської ради);
12.00 – 13.00 год. – с. Хотячів (приміщення колишньої сільської ради).
17 серпня
09.00 – 10.00 год. – с. Хобултова (приміщення сільської ради);
10.30 – 11.30 год. – с. Підгайці (приміщення ФАПу);
12.00 – 13.00 год. – с. Микуличі (приміщення ФАПу).
(Прийом провела заступник голови районної ради Алла Мельник)

03 серпня
– з 9.00-10.00 в с. Володимирівка (приміщення ФАПу с. Володимирівка);
– з 10.30-11.30 в с. Когильне (приміщення ФАПу с. Когильне);
– з 12.00-13.00 в с. Поничів (приміщення ФАПу с. Поничів);
– з 14.00-15.00 в с. Льотниче (приміщення колишньої сільської ради);
– з 15.30-16.30 в с. Острівок (приміщення ФАПу с. Острівок).
(Прийом провела заступник голови районної ради Алла Мельник)
21 липня
09.00 – 10.00 год. – с.Березовичі (приміщення сільської ради);
10.30 – 11.30 год. – с.Бобичі (приміщення ФАПу);
12.00 – 13.00 год. – с.Хворостів (приміщення ФАПу);
14.00 – 15.00 год. – с.Яковичі (приміщення ФАПу);
15.30 – 16.30 год. – с.Бегета, с.Міжлісся (приміщення клубу в с.Бегета).
(Прийом провела заступник голови районної ради Алла Мельник)
02 червня
10.00 -11.00 с.Ліски (приміщення ФАПу );
11.30 – 12.30 с.Охнівка (приміщення ФАПу).
18 травня
10.00 -11.00 с.Ізов (приміщення ФАПу );
11.30 – 12.30 с.Рогожани (приміщення колишньої сільської ради).
29 березня
09.00-10.00 с. Дігтів (приміщення ФАПу );
10.30-11.30 с. Суходоли (приміщення ФАПу);
12.00-13.00 с. Новосілки (приміщення ФАПу).
11 лютого
10.00-11.00 год. – с. Нехвороща (приміщення ФАПу);
11.30-12.30 год. – с. Хмелівка (приміщення сільської ради).

