
 
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

14 сесія  VIII скликання 

РІШЕННЯ      

  28 січня 2022 року    № 14-7/VІІІ 

 

Про внесення змін в рішення сільської ради  

від 22.05.2020 № 23-12/VII 

 
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) Руськополянська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити графік роботи відділу «Центр надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Черкаського 

району, виклавши додаток 1 до рішення сільської ради № 23-12/VII від 22.05.2020 

«Про внесення змін в рішення сільської ради № 9-25/VII від 19 червня 2019 року 

«Про затвердження Графіку роботи відділу «Центр надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету Руськополянської сільської ради та сектору 

«Територіальний підрозділ відділу ЦНАП виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради» у новій редакції (додаток 1). 

2. Секретарю сільської ради ради Шпак Н. А. 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 Руськополянської 

сільської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

прав людини, законності, депутатської етики та регламенту. 

 
 Сільський голова                              Олег  ГРИЦЕНКО



Додаток 1   

до рішення сільської ради  

від 28.01.2022 № 14-7/VIIІ 

 

 

 

 

Графік роботи  

відділу «Центр надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету  

Руськополянської сільської ради 
 

 

 

ДНІ ПРИЙОМУ ГОДИНИ ПРИЙОМУ 

Понеділок, вівторок, середа, четвер, з 08.00 до 17.00 

П’ятниця з 8.00 до 15.45 

Субота з 8.00 до 12.00  

Неділя Вихідний 

Відділ працює без перерви 
на обід 

 

         

Примітки: Обідня перерва для працівників відділу ЦНАП – 45 хв. після початку четвертої години роботи   

        почергово залежно від кількості відвідувачів у черзі. Напередодні святкових та неробочих днів час роботи 

        відділу ЦНАП та час прийому відвідувачів скорочується на 1 год. Прийом громадян в суботу здійснюється      

        адміністратором відділу в режимі консультування.  

 

 

 

 

      Секретар сільської ради          Надія ШПАК 


