
           
      

  
 

УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ПОКРОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(сорок перша сесія сьомого скликання) 

53600 Дніпропетровська область, смт. Покровське ,вул. Центральна,20  

тел. (05638) 2-12-42 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__ 

                                                                                                                        

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про затвердження розпорядку роботи відділу з питань надання 

адміністративних послуг – ЦНАП виконавчого комітету Покровської 

селищної ради   

           

Відповідно до Законів  України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про адміністративні послуги», Положення про центр надання 

адміністративних послуг – ЦНАП виконавчого комітету Покровської 

селищної ради, затвердженого рішенням Покровської селищної ради від 

01.07.2019 року № Р - 926-40/VII, Регламенту відділу з питань надання 

адміністративних послуг - ЦНАП виконавчого комітету Покровської селищної 

ради, затвердженого рішенням Покровської селищної ради від 30 жовтня 2017 

року № 334-14/VII, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії 

селищної ради із соціальних питань, забезпечення законності та правопорядку, 

з питань депутатської діяльності та етики, реалізації державної регуляторної 

політики (протокол від 01.08.2019 року) селищна рада в и р і ш и л а : 

1. Затвердити: 

 1.1. Розпорядок роботи відділу з питань надання адміністративних 

послуг – ЦНАП виконавчого комітету Покровської селищної ради            

(додаток 1). 

 1.2.  Розпорядок роботи у віддаленому місці для роботи 

адміністраторів відділу з питань надання адміністративних послуг – ЦНАП 

виконавчого комітету Покровської селищної ради за адресою: 

Дніпропетровська область, Покровський район, с. Андріївка, вул. 

Центральна, 1а (додаток 2). 

2. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на 

відділ з питань надання адміністративних послуг – ЦНАП виконавчого 

комітету Покровської селищної ради, контроль - на постійну комісію 

селищної ради із соціальних питань, забезпечення законності та 

правопорядку, з питань депутатської діяльності та етики, реалізації 

державної регуляторної політики. 

 

Селищний голова       С. А. СПАЖЕВА 

 



Додаток 1 

до рішення Покровської 

селищної ради 

        від 02.08.2019 року  

№ Р-982-41/VII 

 

 
  

Розпорядок роботи 

відділу з питань надання адміністративних послуг -  ЦНАП виконавчого 

комітету Покровської селищної ради ради  
  

  

Час роботи: 

 

Понеділок     8.00 год. - 17.00 год. 

Вівторок        8.00 год. - 20.00 год. 

Середа           8.00 год. - 17.00 год. 

Четвер           8.00 год. - 17.00 год. 

П’ятниця       8.00 год. - 16.00 год. 

Субота -  вихідний. 

Неділя -   вихідний. 

Без перерви. 
  

  

Час прийому суб’єктів звернень: 

 

Понеділок     8.00 год. - 16.30 год. 

Вівторок        8.00 год. - 20.00 год. 

Середа           8.00 год. - 16.30 год. 

Четвер           8.00 год. - 16.30 год. 

П’ятниця       8.00 год. - 15.30 год. 

Субота - вихідний. 

Неділя - вихідний. 

Без перерви. 
  

 

 

 

 

     Секретар ради(виконавчого комітету)                                      Т. М. Єрмак 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до рішення Покровської  

селищної ради 

від 02.08.2019 року  

№ Р-982-41/VII 

 

 

 

 

  Розпорядок роботи 

у віддаленому місці для роботи адміністраторів відділу з питань надання 

адміністративних послуг -  ЦНАП виконавчого комітету Покровської 

селищної ради ради 

 

 

 

Час роботи: 

 

 

Вівторок     8.00 год. - 17.00 год. 

Четвер         8.00 год. - 17.00 год. 

Перерва      12.00 год. – 13.00 год. 
  

  

Час прийому суб’єктів звернень: 

 

 

Вівторок     8.00 год. – 16.30. год. 

Четвер         8.00 год. - 16.30 год. 

Перерва      12.00 год. – 13.00 год. 
  

 

 

 

 

     Секретар ради(виконавчого комітету)                                      Т. М. Єрмак 
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