УКРАЇНА

редакція

БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
VIІ скликання
п’ятдесят шоста сесія
РІШЕННЯ
20 грудня 2018 р.

№ 56

Про внесення змін до Регламенту
роботи Центру надання
адміністративних послуг
у м. Бердянськ
Згідно зі ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом
України „Про адміністративні послуги”, постановою Кабінету Міністрів України від
01.08.2013 №588 „Про затвердження Примірного Регламенту центру надання
адміністративних послуг” із змінами, ст. 70 Статуту територіальної громади міста
Бердянська з метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання
адміністративних послуг суб’єктами звернень у межах м. Бердянськ у відповідності до
вимог чинного законодавства, Бердянська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг у
м. Бердянськ (далі - Регламент), затвердженого рішенням двадцять шостої сесії
Бердянської міської ради VII скликання від 27.04.2017 № 30 із змінами від 15.03.2018
№ 44, виклавши пункт 3.2.1. Регламенту в новій редакції, а саме:
3.2.1. Режим та графік роботи адміністраторів на віддалених робочих місцях
Центру надання адміністративних послуг у м. Бердянськ:
Час прийому суб'єктів звернень (прийом/видача документів, консультування)
на віддалених робочих місцях адміністраторів у мікрорайонах міста Бердянська:
вівторок
– з 08.00 до 16.00 години
середа
– з 08.00 до 16.00 години
четвер
– з 08.00 до 16.00 години
п’ятниця
– з 08.00 до 16.00 години
субота
– з 08.00 до 15.00 години
перерва щодня
– з 12.00 до 13.00 години
вихідні дні
– понеділок, неділя, державні вихідні дні.
Час прийому суб'єктів звернень (прийом/видача документів, консультування)
на віддалених робочих місцях адміністраторів у селах Нововасилівка та Азовське:
понеділок
– з 08.00 до 16.00 години
вівторок
– з 08.00 до 16.00 години
середа
– з 08.00 до 16.00 години
четвер
– з 08.00 до 16.00 години
п’ятниця
– з 08.00 до 15.00 години
перерва щодня
– з 12.00 до 13.00 години
вихідні дні
– субота, неділя, державні вихідні дні.
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№
з/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Адреса віддаленого робочого місця
адміністратора
Мікрорайон «АКЗ»
м. Бердянськ, вул. Верещагіна, 10
Мікрорайон «РТС»
м. Бердянськ, вул. Матвєєва, 4а
Мікрорайон «Слобідка/Коса»
м. Бердянськ, вул. Чубаря, 104/24
Клуб «Маяк»
Мікрорайон «Колонія/Макорти»
м. Бердянськ, вул. Мічуріна, 66
Мікрорайон «Військове містечко»
м. Бердянськ, мікрорайон Військове містечко-2, 8
Мікрорайон «8 Березня»
м. Бердянськ, вул. Петровський шлях, 62/1
Мікрорайон «Скловолокно»
м. Бердянськ, бул. Шевченка, 12
м. Бердянськ, с. Нововасилівка,
вул. Центральна, 6
Бердянський район, с. Азовське,
вул. Центральна, 110

Графік роботи
адміністратора
Вівторок – субота
Вівторок, середа
Вівторок – субота
Вівторок – субота
Четвер, п’ятниця
Вівторок – субота
Вівторок – субота
Понеділок – п’ятниця
Понеділок – п’ятниця

2. Це рішення є невід’ємною частиною рішення двадцять шостої сесії Бердянської
міської ради VII скликання від 27.04.2017 № 30 «Про затвердження Регламенту роботи
Центру надання адміністративних послуг у м. Бердянськ» із змінами від 15.03.2018 № 44.
3. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на керуючого справами
виконкому Кочубей О.С.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської
ради з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.)

Міський голова

В. ЧЕПУРНИЙ

