
 
 

ЛУБЕНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

(п’ята сесія восьмого скликання)                      

 

                                              Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

 

18 лютого  2021року 
 

Про затвердження графіку роботи 

Центру надання адміністративних послуг, 

територіального підрозділу та віддалених 

робочих місць Центру 

 

        Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

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

господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 

20.02.2013 № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр 

надання адміністративних послуг» (зі змінами), рішення Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області  «Про затвердження структури 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області та структури виконавчих органів Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області у новій редакції» від 

17.12.2020року, керуючись ст.ст.25,59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

                            міська рада   в и р і ш и л а: 

1.  Затвердити графік роботи  Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області (додаток 1). 

      2. Затвердити графік роботи територіального підрозділу та віддалених 

робочих місць Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Лубенської міської  ради Лубенського району Полтавської області (додаток 2). 

      3. Організацію виконання рішення покласти на начальника управління -  

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області Гайдай Н.І.  

     5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступник 

Лубенського міського голови Соболєва О.А. та постійну депутатську комісію 

з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, забезпечення 

законності, правопорядку та протидії корупції.  

 

 

 Лубенський міський голова                              Олександр ГРИЦАЄНКО 

 



 
    Додаток  1                                              

    до рішення Лубенської міської ради    

    восьмого скликання  

                                                             від 18 лютого 2021 року  

 

 

 

 

 

 

Графік роботи  

Центру надання  адміністративних послуг виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 

(м. Лубни, пр-т. Володимирський, 23) 

 

8.00 - 17.00  Понеділок  

8.00 - 20.00  Вівторок  

8.00 - 17.00  Середа  

8.00 – 17.00  Четвер  

8.00 - 17.00  П’ятниця   

        8.00 – 16.00 Субота 

                                        Без перерви на обід  

                                           Неділя - вихідний  

 

 

 

            

Секретар міської ради                            Маргарита КОМАРОВА  

  
  



 

 

    Додаток  2                                              

    до рішення Лубенської міської ради    

    восьмого скликання  

                                                             від 18 лютого 2021 року  
 

 

 

 

                                                   Графік роботи 

                                      територіального  підрозділу 

                                    ( с. Засулля, вул.Молодіжна,78)  

                                      та віддалених робочих місць  

( с.Вищий Булатець, вул. Халявицького,12,  с.Войниха, вул.Молодіжна,1,  

с.Оріхівка  вул. Центральна,22,  с.Михнівці  вул. Миру,54,  с.Калайдинці,  

вул. Рубцова,34,  с.Вовчик, вул. Іларіона Сухомлина,36, с.Березоточа,        

вул. Покровська, 160, с.Мгар, вул. Посульська,109а, с.Литвяки, вул. Миру,9, 

с.Хорошки, вул. Миру,21,  с. Новаки, вул.Щербаня,25,  м.Лубни, пл.Бєкєтова 

Олексія академіка,19, м.Лубни, вул.Прикордонників,60б)  

 
 

8.00 – 17.00  Понеділок  

8.00 – 17.00  Вівторок  

8.00 – 17.00  Середа  

8.00 – 17.00  Четвер  

8.00 – 17.00  П’ятниця   

 

 

Перерва на обід  з 12.00 до 13.00 години  

Субота, неділя - вихідні  
 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                              Маргарита КОМАРОВА 



                                         Пояснювальна записка 

до проєкту рішення міської ради від 18 лютого 2021 року 

 

« Про затвердження графіку роботи 

Центру надання адміністративних послуг, 

територіального підрозділу та віддалених 

робочих місць Центру» 

 

 

            Даний проєкт рішення розроблений управлінням  - Центр надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області   з метою організації робочого часу 

Центру надання  адміністративних послуг виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області (м.Лубни, пр-т. 

Володимирський, 23), територіального підрозділу (с.Засулля, вул. 

Молодіжна,78) та віддалених робочих місць (с.Вищий Булатець, вул. 

Халявицького,12, с.Войниха,вул.Молодіжна,1,с.Оріхівка, вул. Центральна,22,  

с.Михнівці  вул. Миру,54,  с.Калайдинці,  вул. Рубцова,34,  с.Вовчик, вул. 

Іларіона Сухомлина,36, с.Березоточа,   вул. Покровська, 160, с.Мгар, вул. 

Посульська,109а, с.Литвяки, вул. Миру,9, с.Хорошки, вул. Миру,21,  с. 

Новаки, вул.Щербаня,25,  м.Лубни, пл.Бєкєтова Олексія академіка,19, 

м.Лубни, вул.Прикордонників,60б).  

 

 

 

Начальник відділу – 

Центр надання адміністративних послуг                        Наталія ГАЙДАЙ                                 
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