
 

УКРАЇНА 

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

    
РІШЕННЯ 

 
15 січня 2021 року                                       №222 
 
Про затвердження графіку роботи  
відділу «Центр надання  
адміністративних послуг»  
 

З метою збільшення часу прийому суб'єктів звернень, відповідно до ч.11 ст.12 Закону 

України «Про адміністративні послуги», керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» міська рада   

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити графік  роботи  відділу «Центр надання адміністративних послуг»  (додається). 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 12.07.2019 року №3848 

"Про затвердження графіку роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг». 

 
 
 
Міський голова                                                                                         Василь АНТОНЮК 
 
 

  



                                                                           Додаток 

                            до рішення міської ради  

        15 січня 2021 року №222  

Графік 

 роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг»  

 

Місцезнаходження ЦНАП: м.Дубно, вул.Замкова, 4, І поверх Дубенської міської ради 

Понеділок: з 08.00 до 16.00 (без перерви на обід) 

Вівторок: з 08.00 до 17.00 (без перерви на обід) 

Середа: з 08.00 до 20.00 (без перерви на обід) 

Четвер: з 08.00 до 16.00 (без перерви на обід) 

П’ятниця: з 08.00 до 16.00 (без перерви на обід) 

Субота: з 08.00 до 15.00 (без перерви на обід) 

Неділя: вихідний 
 
 
 
Міський голова                                                                                         Василь АНТОНЮК 
 
 
  
  
  



 
УКРАЇНАДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  
РІШЕННЯ                                      

 
21 січня  2022 року                                                                     №1948 

 
Про створення віддаленого робочого  
місця адміністраторів відділу «Центр  
надання адміністративних послуг»  
Дубенської міської ради 
 
З метою забезпечення належної доступності адміністративних послуг, відповідно до частини 

4 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів 

України від 20.02.2013 №118 «Про затвердження Примірного Положення про центр надання 

адміністративних послуг», керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада   

ВИРІШИЛА: 

 

1.Утворити віддалене робоче місце адміністраторів відділу «Центр надання адміністративних 

послуг» Дубенської міської ради за адресою: 35603, Рівненська область Дубенський район, 

м.Дубно, вул.Кирила і Мефодія, 16 для надання соціальних послуг згідно Переліку 

адміністративних послуг, затвердженого міською радою. 

2. Визначити такий час прийому суб’єктів звернень для віддаленого робочого місця 

адміністраторів відділу «Центр надання адміністративних послуг» Дубенської міської ради:  

- з понеділка по четвер - з 08.00 по 17.15,  

- п’ятниця – з 08.00 по 16.00,  

- без обідньої перерви. 

 
 
Міський голова         Василь АНТОНЮК 
 
 
  
  


