
ПРОЕКТ 

  

УКРАЇНА 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А  

         Р І Ш Е Н Н Я  

 (сімнадцята (35) сесія 7 скликання) 

 

 

12 вересня 2019 року                                                                                        

 

Про затвердження графіку 

роботи відділу «Центр надання  

адміністративних послуг» та  

віддаленого робочого місця 

Городнянської  міської ради 

 
З метою запровадження сучасних напрямів у розвитку системи надання 

адміністративних послуг, які надаються відділом «Центр надання 

адміністративних послуг» Городнянської міської ради, відповідно до Закону 

України «Про адміністративні послуги», керуючись п.п.5 ч.1 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Городнянська міська рада 

вирішила: 

 
 

1. Затвердити графік роботи відділу «Центр надання адміністративних 

послуг» Городнянської міської ради ради та віддаленого робочого місця 

(додається). 

2. Рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення. 

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

питань бюджету, планування, фінансів та соціально-економічного 

розвитку. 

 

 

 

 

 

 Міський голова                                                           А.І. Богдан 

  



ПРОЕКТ 

Додаток  

до рішення 17 сесії Городнянської міської 

ради сьомого скликання  

від  12 вересня 2019 року  

«Про затвердження графіку роботи відділу 

«Центр надання адміністративних послуг» 

та віддаленого робочого місця 

Городнянської  міської ради» 

 

 

Графік роботи 

відділу «Центр надання адміністративних послуг» Городнянської міської 

ради 

(15100, Чернігівська область, Городнянський р-н, м. Городня, вул. Троїцька, 15) 

 

Понеділок                з 8:00 до 17:00     

Вівторок                  з 8:00 до 17:00     

Середа                      з 8:00 до 20:00     

Четвер                      з 8:00 до 17:00     

П’ятниця                  з 8:00 до 17:00  

Без перерви на обід 

Вихідні дні: субота, неділя 

 

 

 

Графік роботи віддалених робочих місць  

відділу «Центр надання адміністративних послуг» » Городнянської міської 

ради  
(15141, Городнянський р-н с. Невкля, вул. Вознесенська, 32; 15135, 

Городнянський р-н, с. Полісся, вул. Садова, 1; 15163, Городнянський р-н, с. 

Смичин, вул. Чернігівська, 19; 15134, Городнянський р-н, с. Кузничі, вул. 

Садова, 6)  

 

Понеділок                з 8:00 до 15:00     

Вівторок                  з 8:00 до 15:00     

Середа                      з 8:00 до 20:00     

Четвер                      з 8:00 до 15:00     

П’ятниця                  з 8:00 до 15:00 

 

Без перерви на обід 

Вихідні дні: субота, неділя  

 

 


