
 

 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 22.10.2019 № 48-18/VII 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження графіку роботи та графіку прийому суб’єктів звернень у 

відділі „Центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша” 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради  

Відповідно до Закону України „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”, з 

урахуванням рішення Золотоніської міської ради від 25.04.2013 № 27-3/VI „Про 

відділ „Центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша” (зі 

змінами), рішення Золотоніської міської ради від 21.06.2019 № 46-11/VIІ „Про 

затвердження положення про відділ „Центр надання адміністративних послуг у 

місті Золотоноша” виконавчого комітету Золотоніської міської ради”, 

керуючись п. 5 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 54 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, - 

міська рада вирішила: 

1. Затвердити графік роботи відділу „Центр надання адміністративних 

послуг у місті Золотоноша” виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

(додаток 1). 

2. Затвердити графік прийому суб’єктів звернень у відділі „Центр надання 

адміністративних послуг у місті Золотоноша” виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради (додаток 2). 

3. Відділу „Центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша” 

(Коцар І.А.) з дотриманням вимог Закону України „Про доступ до публічної 

інформації” оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті міста. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. 

 

Міський голова             В.О. Войцехівський 

Коцар 52275 



 

Додаток 1 

до рішення міської ради 

від 22.10.2019 № 48-18/VII 

 

 
 

Графік роботи відділу  
„Центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша” виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 
 
 

ДНІ ПРИЙОМУ ГОДИНИ ПРИЙОМУ 

Понеділок З 08.00 - до 17.15 

Вівторок З 08.00 - до 17.15 

Середа З 08.00 - до 20.00 

Четвер З 08.00 - до 17.15 

П’ятниця З 08.00 - до 16.00 

Субота, неділя Вихідні дні 

ЦНАП  працює без перерви на обід 
 

 

Секретар ради          Н.О.Сьомак 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до рішення міської ради 

від 22.10.2019 № 48-18/VII 

 
 
 

Графік прийому суб’єктів звернень у 
 відділі „Центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша” 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради 
 

ДНІ ПРИЙОМУ ГОДИНИ ПРИЙОМУ 

Понеділок З 09.00 - до 16.00 

Вівторок З 09.00 - до 16.00 

Середа З 09.00 - до 20.00 

Четвер З 09.00 - до 16.00 

П’ятниця З 08.00 - до 15.00 

Субота, неділя Вихідні дні 

ЦНАП  працює без перерви на обід 
 
 
Секретар ради          Н.О.Сьомак 


