
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

14 березня 2016 року Старокостянтинів 3/2016-р/ад 

 

 

Про внесення змін до 

розпорядження міського голови 

від 02.02.2015 року № 2/2015-р/ад 

 

 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», рішення 32 сесії 

міської ради від 27 червня 2013 року № 3 «Про затвердження положення про Центр 

надання адміністративних послуг Старокостянтинівської міської ради», рішення 

виконавчого комітету міської ради від 10 жовтня 2013 року № 391 «Про затвердження 

Регламенту центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради», з метою встановлення зручного для населення 

режиму роботи центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської 

ради, надання безперервних, своєчасних та якісних адміністративних послуг громадянам 

міста, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

Внести зміни до розпорядження міського голови від 02.02.2015 року № 2/2015-р/ад 

«Про затвердження режиму роботи центру надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету міської ради та графіку прийому громадян адміністраторами центру», виклавши   п. 

п. 1,2 в такій редакції: 

«1. Затвердити режим роботи центру надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради: 

Центр надання адміністративних послуг працює без перерви на обід: 

- понеділок, середа, четвер з 08 год. 00 хв. до 17 год. 15 хв.; 

- вівторок з 08 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв.; 

- п’ятниця з 08 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.; 

- вихідний день – субота, неділя». 

«2. Затвердити графік прийому громадян адміністраторами центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради: 

- понеділок, середа, четвер з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.; 

- вівторок з 08 год. 00 хв. до 19 год. 45 хв.; 

- п’ятниця з 08 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.; 

- вихідний день – субота, неділя. 

Прийом громадян з надання адміністративних послуг у сфері міграційних питань, 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців, питань Управління Держгеокадастру здійснюється 

адміністраторами: 

- понеділок, середа, четвер з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.; 

- вівторок з 08 год. 00 хв. до 19 год. 45 хв.; 

- п’ятниця з 08 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.; 

- вихідний день – субота, неділя». 

 

Міський голова                                             підпис                                     М. Мельничук 


