
                                                                                              
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 27 листопада 2019 року                                                                                    № 04/84-19 

м. Бурштин 

 

Про затвердження Графіку роботи  

відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

Бурштинської міської 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) та «Про 

затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» (зі 

змінами), врахувавши рекомендації комісій з питань гуманітарної політики, з питань 

законності та етики, міська рада 

 

вирішила: 

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

Бурштинської міської ради: 

 

Понеділок – з 08.00 год. до 20.00 год. 

Вівторок – з 08.00 год. до 17.00 год. 

Середа – з 08.00 год. до 17.00 год. 

Четвер – з 08.00 год. до 17.00 год. 

П’ятниця – з 08.00 год. до 16.00 год. 

 

Без обідньої перерви. 

 

Субота з 09.00 год. до 14.00 год. (з 01.01.2020) - Перелік надання послуг визначається 

окремо ЦНАП. 

 

Hеділя – вихідний день. 

 

2. Затвердити графік прийому громадян у відділі «Центр надання адміністративних 

послуг» Бурштинської міської ради (час прийому суб’єктів звернень без перерви у Центрі 

надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради): 

 

Понеділок – з 08.00 год. до 20.00 год. 



Вівторок – з 08.00 год. до 15.00 год. 

Середа – з 08.00 год. до 15.00 год. 

Четвер – з 08.00 год. до 15.00 год. 

П’ятниця – з 08.00 год. до 15.00 год. 

Субота з 09.00 год. до 12.30 год. (з 01.01.2020) 

        

Hеділя – вихідний день. 

 

 

3. Відповідні зміни внести в п.1 розділу 2 Регламенту Центру надання 

адміністративних послуг Бурштинської міської ради затвердженого рішенням сесії міської 

ради від 28 січня 2014 року № 9.1/47-14. 

 

4. Визнати такими що втратили чинність рішення міської ради від 22 квітня 2016року 

№06/10-16 «Про внесення змін в п.1 розділу 2 Регламенту Центру надання 

адміністративних послуг Бурштинської міської ради затвердженого рішенням сесії міської 

ради № 9.1/47-14 від 28 січня 2014 року», розпорядження міського голови від 25.06.2019 

№ 410 «Про затвердження графіку прийому Центру надання адміністративних послуг 

Бурштинської міської ради». 

 

5. Організаційному відділу (О.Александрів) забезпечити оприлюднення даного 

рішення на офіційному вебсайті Бурштинської міської ради. 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами виконкому 

С.Видай. 

  

 

 

 

 

 

              Міський голова                                                                Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


