
                                                                                                         
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 
07.06.2019  № 9/7  
          с. Боратин 

 

Про затвердження графіку роботи відділу 

«Центр надання адміністративних послуг» 

 та віддалених робочих місць  

Боратинської сільської ради 

 

 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», на підставі 

постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 «Про затвердження Примірного 

положення про центр надання адміністративних послуг» (зі змінами), з урахуванням рішення  

Боратинської сільської ради № 4/10 від 30.05. 2018 «Про створення відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» у Боратинській  сільській  раді» та № 5/8 від 03.08 2018 р. «Про 

затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Боратинської сільської 

ради», керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 

сільськоїї ради 

 

                                                       ВИРІШИЛА:  

 

       1.Затвердити Графік роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» у  Боратинській 

сільській раді (Додаток 1). 

 

       2. Затвердити Графік роботи віддалених робочих місць відділу «Центр надання 

адміністративних послуг»  Боратинської  сільської ради у с. Промінь та с. Баїв.  (Додаток 2).  

 

        3. Боратинській сільській раді  здійснити інші заходи, пов’язані з прийняттям цього рішення.  

  

         4. Виконавчому комітету з  дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття цього рішення оприлюднити його на 

офіційному сайті Боратинської сільської ради.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Яручика С. О. 

 

 

 

 

 

     Сільський голова                                                                                                                    С.О. Яручик 

 

 

 



Додаток №1 

до рішення  Боратинської 

сільської ради  

від 07.06.2019 р. № 9/7 

 

 

Графік роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг»  

 Боратинської сільської ради 

 

 

Місцезнаходження ЦНАП: с. Боратин, вул. Центральна,15 

 

Понеділок:   з 08.00 до 17.00 (без перерви на обід) 

Вівторок:      з 08.00 до 17.00 (без перерви на обід) 

Середа:         з 08.00 до 20.00 (без перерви на обід) 

Четвер:         з 08.00 до 17.00 (без перерви на обід) 

П’ятниця:     з 08.00 до 15.00 (без перерви на обід) 

Субота:        вихідний 

Неділя:         вихідний 

 

 

 

 
Сільський голова                                                   С.О. Яручик 

  

 

  



Додаток № 2 

до рішення сесії  

Боратинської  сільської ради  

від  07.06. 2019 р. № 9/7 

 

Графік роботи віддалених робочих місць відділу 

 «Центр надання адміністративних послуг» Боратинської сільської ради 

 

 

Місцезнаходження ВРМ: 

1. с. Промінь, вул. Миру, 11 

2. с. Баїв, вул. Перемоги, 37 

 

Понеділок:    з 08.00 до 16.00 

Вівторок:      з 08.00 до 16.00 

Середа:         з 08.00 до 16.00 

Четвер:         з 08.00 до 16.00 

П’ятниця:     з 08.00 до 16.00 

Субота:        вихідний 

Неділя:         вихідний 

 

 

 
Сільський голова                                                   С.О. Яручик 
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