
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьмого скликання 

РІШЕННЯ 

03 березня  2021   року № 4 /13                                                                                      

с.Боратин 

 

Про затвердження графіків роботи 

Центру надання адміністративних  послуг, 

територіального підрозділу та віддаленних 

робочих місць Центру надання адміністративних  

послуг Боратинської сільської ради 

 

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

адміністративні послуги», «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», з 

урахуванням рішення Боратинської сільської  ради від 03 березня 2021 № 4/11 «Про 

утворення Центру надання адміністративних послуг Боратинської сільської ради як 

постійно діючого робочого органу та затвердження Положення про нього» сільська  рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити Графік роботи Центру надання адміністративних послуг у  Боратинській 

сільській раді (Додаток 1). 

2. Затвердити Графік роботи територіального підрозділу Центру надання адміністративних 

послуг  Боратинської  сільської ради у с. Гірка Полонка. (Додаток 2). 

3. Затвердити Графік роботи віддалених робочих місць Центру надання адміністративних 

послуг  Боратинської  сільської ради у  с.Баїв, с.Баківці, с.Промінь,  с.Коршів, с.Лаврів, 

с.Радомишль, с.Ратнів (Додаток 3). 

4.Боратинській сільській раді  здійснити інші заходи, пов’язані з прийняттям цього рішення.  

5. Секретарю сільської ради  з  дотриманням вимог Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття цього рішення 

оприлюднити його на офіційному сайті Боратинської сільської ради.  

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.  

 

 

Сільський  голова                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 Алла Пігула 



Додаток 1 

до рішення сесії  Боратинської 

сільської ради  

від 03.03.2021 р. № 4/13  

 

 

Графік роботи Центру надання адміністративних послуг  

 Боратинської сільської ради 

 

Місцезнаходження Центру надання адміністративних послуг:  

с. Боратин, вул. Центральна,15 

 

Понеділок:   з 08.00 до 17.15 

Вівторок:      з 08.00 до 17.15 

Середа:         з 08.00 до 17.15 

Четвер:         з 08.00 до 17.15 

П’ятниця:     з 08.00 до 16.00 

             Технічна перерва: з 13.00 до 14.00 

 

Субота:        вихідний 

Неділя:         вихідний 

 

 

 

Сільський  голова                                              Сергій  ЯРУЧИК 

 



Додаток 2 

до рішення сесії  

Боратинської  сільської ради  

від 03.03. 2021р. № 4/13 

 

 

Графік роботи територіального підрозділу  

 Центру надання адміністративних послуг Боратинської сільської ради 

 

Місцезнаходження територіального підрозділу: 

с. Гірка Полонка, вул.Горохівська, 63а 

 

Понеділок:   з 08.00 до 17.15 

Вівторок:      з 08.00 до 17.15 

Середа:         з 08.00 до 17.15 

Четвер:         з 08.00 до 17.15 

П’ятниця:     з 08.00 до 16.00 

             Технічна перерва: з 13.00 до 14.00 

 

Субота:        вихідний 

Неділя:         вихідний 

 

 

 

 

Сільський  голова                                              Сергій  ЯРУЧИК 



Додаток 3 

до рішення сесії  

Боратинської  сільської ради  

від 03 .03. 2021 р. № 4/13 

 

Графік роботи віддалених робочих місць  

 Центру надання адміністративних послуг Боратинської сільської ради 

Місцезнаходження ВРМ: 

• с. Промінь, вул. Миру, 11; 

• с. Баїв, вул. Перемоги, 37; 

• с.Баківці, вул.Червоного Хреста 12А; 

• с. Коршів, вул. Лесі Українки, 82; 

•  с.Лаврів, вул.Шкільна,1; 

• с.Радомишль, вул.Центральна, 47; 

• с.Ратнів, вул.Перемоги, 9. 

Понеділок:   з 08.00 до 17.15 

Вівторок:      з 08.00 до 17.15 

Середа:         з 08.00 до 17.15 

Четвер:         з 08.00 до 17.15 

П’ятниця:     з 08.00 до 16.00 

             Технічна перерва: з 13.00 до 14.00 

Субота:        вихідний 

Неділя:         вихідний 

 

 

 

Сільський  голова                                              Сергій  ЯРУЧИК 


