
 
Б е р е жа нс ька  м і сь ка  ра да  

Т е р но пі ль ськ о ї  об ла с т і  

VІIІ скликання 

І сесія 

(IV засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 08 грудня 2020 року          № 26 
 

Про внесення змін в рішення 

Бережанської міської ради від 28.05.2020 

року №1721  

 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі 

та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення 

доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі», 

«Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності», з метою удосконалення та оптимізації робочого процесу відділу 

«Центр надання адміністративних послуг» Бережанської міської ради, 

Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А:  

  

1.  Внести зміни в рішення Бережанської міської ради від 28.05.2020 року 

№1721, а саме:  

1.1.  Абзац другий п. 19 Положення про відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» Бережанської міської ради викласти в такій 

редакції: 

«Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як шість 

днів на тиждень та сім годин на день, без перерви на обід і є 

обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через 

Центр.» 

1.2. Графік роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

Бережанської міської ради викласти в новій редакції, що додається. 

2.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 Міський голова             Ростислав БОРТНИК 
 



                                                                                                  

                                                                                   Додаток №1 

                                                                                   до рішення сесії  

                                                                                   Бережанської міської ради 

                                                                                   від 08грудня 2020 року №26  

 

 

Графік роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

Бережанської міської ради 
 

1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Бережанської міської ради 

працює (без перерви на обід, шість днів на тиждень): 

 

- понеділок - з 08.00 год. до 20.00 год.; 

- вівторок, середа, четвер - з 08.00 год. до 17.00 год.;  

- п'ятниця - з 08.00 год. до 16.00 год.;  

- субота – з 08.00 год. – до 15.00 год; 

- вихідні дні -  неділя, святкові дні.  
 

2. Графік роботи працівників відділу ЦНАП складається згідно гнучкого графіка, 

відповідно до вимог чинного трудового законодавства.  

 

3. Графік роботи адміністратора віддаленого робочого місця відділу «Центр 

надання адміністративних послуг» Бережанської міської ради: 

- понеділок, вівторок, середа, четвер - з 08.00 год. до 17.00 год.; 

- п'ятниця - з 08.00 год. до 16.00 год.;  

- вихідні дні - субота, неділя, святкові дні.  

Обідня перерва з 13.00 год. по 14.00 год. 

 

 

 

Секретар міської ради                                           Ірина Мигович 


