
                                                                                 

КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                        РІШЕННЯ

28.01.2021                                        м.Ковель                                       № 4/140

Про утворення віддалених робочих місць
управління «Центр надання адміністративних послуг»
та затвердження графіків роботи та прийому громадян

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»
та «Про адміністративні послуги», Положення про управління «Центр надання
адміністративних  послуг»  виконавчого  комітету  Ковельської  міської  ради,
затвердженого  рішенням міської  ради  від  26.03.2020  №65/71,  та  Регламенту
управління  «Центр  надання  адміністративних  послуг»  виконавчого  комітету
Ковельської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 23.04.2020
№66/48, враховуючи рішення міської ради «Про утворення віддалених робочих
місць управління «Центр надання адміністративних послуг» та затвердження
графіків роботи» від 23.07.2020 №69/39, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1.  Утворити віддалені  робочі  місця  управління  «Центр  надання
адміністративних послуг» виконавчого комітету міської ради (далі – управління
ЦНАП) у селах Заріччя (вул.Зарічна, 13А) та Зелена (вул.Ковельська, 43)

 2.  Затвердити  графік  роботи  віддалених  робочих  місць  (далі  –  ВРМ)
управління ЦНАП в селах Білин, Ружин, Заріччя, Зелена:

Понеділок 8.00 – 17.15
Вівторок 8.00 – 17.15
Середа 8.00 – 17.15
Четвер 8.00 – 17.15
П’ятниця 8.00 – 16.00
Обідня перерва 12.00 - 13.00
Субота, неділя – вихідні.
3. Затвердити графік прийому громадян на ВРМ в селах Білин, Ружин,

Заріччя, Зелена:
Понеділок 8.00 – 15.00



Вівторок 8.00 – 15.00 
Середа 8.00 – 15.00
Четвер 8.00 – 15.00
П’ятниця 8.00 – 14.00
Обідня перерва 12.00 - 13.00
Субота, неділя – вихідні.
4 Вважати такими, що втратили чинність,  пункти 2,  3 рішення міської

ради  «Про  утворення  віддалених робочих  місць  управління  «Центр  надання
адміністративних  послуг»  та  затвердження  графіків  роботи»  від  23.07.2020
№69/39.

5.  Делегувати  виконавчому  комітету  повноваження  вносити  подальші
зміни та доповнення в затверджені графіки роботи та прийому громадян ВРМ
управління ЦНАП.

6.Дане рішення вступає в дію з 15.03.2021 року.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

міської  ради  з  питань  дотримання  прав  людини,  депутатської  діяльності  та
етики, законності і правопорядку, конфлікту інтересів  (Мілінчук А.В.).

Міський голова                                                                                  Ігор ЧАЙКА
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