
 

УКРАЇНА
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

19.01.2021 м. Лиман №   20  

Про затвердження графіку роботи

та прийому громадян відділу 

надання адміністративних послуг

виконавчого комітету Лиманської 

міської ради

З  метою  створення  зручних  умов  отримання адміністративних  послуг

жителями  Лиманської територіальної громади, відповідно до статті 50 Кодексу

законів  про працю України,  Законів  України «Про адміністративні  послуги»,

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення

повноважень  органів  місцевого  самоврядування  та  оптимізації  надання

адміністративних  послуг»,  керуючись  ст.  42  Закону  України  “Про  місцеве

самоврядування в Україні”,:

1.  Затвердити  графік  роботи  та  прийому  громадян  відділу  надання

адміністративних  послуг  виконавчого  комітету  Лиманської  міської  ради

(додаток).

2.  Начальнику  відділу  надання  адміністративних  послуг  виконавчого

комітету Лиманської міської ради (Ройко):

2.1.  Здійснювати  облік  робочого  часу  працівників  відділу  в  окремому

журналі.

2.2.  Забезпечити  норми  тривалості  робочого  часу  відповідно  до  норм

діючого  законодавства,  компенсуючи  вихідним  днем  у  інший  час  в  межах

одного тижня.

2.3.  Ознайомити  працівників  відділу  надання  адміністративних  послуг

виконавчого комітету Лиманської міської ради з затвердженим графіком роботи

та  прийому  громадян  відділу  надання  адміністративних  послуг  виконавчого

комітету Лиманської міської ради під підпис.

3.  Розпорядження  міського  голови  №  697  від  01.12.2017  “Про

затвердження  графіку  роботи  та  прийому  громадян  відділу  надання

адміністративних  послуг  виконавчого  комітету  Лиманської  міської  ради”

визнати таким, що втратило чинність.



4.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого

справами Погорелова О.В.

Міський голова О.В.Журавльов        



        ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від   19.01.2021  №  20 

 

 

Графік роботи
відділу надання адміністративних послуг

виконавчого комітету Лиманської міської ради
 

Понеділок 8.00 -16.30                   без обідньої перерви

Вівторок 8.00 -16.30                   без обідньої перерви

Середа 8.00 -20.00                   без обідньої перерви

Четвер 8.00 -16.30                   без обідньої перерви

П'ятниця 8.00 -16.30                   без обідньої перерви

Субота 8.00 -12.30                   без обідньої перерви

 

 

 

 Графік прийому 
громадян адміністраторами відділу надання адміністративних послуг

виконавчого комітету Лиманської міської ради
 

Понеділок 8.00 - 16.00                   без обідньої перерви

Вівторок 8.00 - 16.00                   без обідньої перерви

Середа 8.00 - 20.00                   без обідньої перерви

Четвер 8.00 - 16.00                   без обідньої перерви

П'ятниця 8.00 - 16.00                   без обідньої перерви

Субота 8.00 -12.30                   без обідньої перерви

Графік  розроблено  відділом  надання  адміністративних  послуг  виконавчого

комітету Лиманської міської ради

Начальник відділу надання 

адміністративних послуг М.М.Ройко

Керуючий справами О.В.Погорелов


