
 ПРОЄКТ 

                                                                                                                                                                                                                 \ 

                                                            УКРАЇНА                                   
НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

восьме демократичне скликання 

(дев’ята сесія) 
РІШЕННЯ 

від __.__.2021 року                                                               с. Нижній Вербіж                      
№ ____-___/2021 

 
Про створення віддалених робочих місць 

адміністраторів відділу «Центр надання  
адміністративних послуг» Нижньовербізької  
сільської ради у селах Ковалівка, Спас 

 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про адміністративні послуги», відповідно до постанов 
Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 р. № 118 «Про затвердження 
Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», від 

01.08.2013 р. № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання 
адміністративних послуг»,  Нижньовербізька сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Створити віддалені робочі місця адміністраторів відділу «Центр 
надання адміністративних послуг» Нижньовербізької сільської ради у 

селах Ковалівка, Спас та затвердити графіки їх роботи (додаток 1). 
2. Встановити, що на віддалених робочих місцях адміністраторів відділу 

«Центр надання адміністративних послуг» Нижньовербізької сільської 
ради у селах Ковалівка, Спас надаються адміністративні послуги 
відповідно до додатку 2 до рішення Нижньовербізької сільської ради від 
16 лютого 2021 р. №121-V/2021. 

3. Встановити, що на віддалених робочих місцях адміністраторів відділу 
«Центр надання адміністративних послуг» Нижньовербізької сільської 
ради у селах Ковалівка, Спас старости здійснюють окремі завдання 

адміністраторів, пов'язані з отриманням заяви та документів, видачею 
результатів надання адміністративних послуг, наданням 
адміністративних послуг (видача довідки про реєстрацію місця 
проживання/перебування особи). 

4. Уповноважити старосту села Великий Ключів та старосту села Мишин, 
що надають послуги згідно переліку  додаток № 2 від 16.02.2021 р. 
№121-V/2021, здійснювати завдання адміністраторів з надання 
адміністративної послуги (видача довідки про реєстрацію місця 
проживання/перебування особи). 



5. Внести зміни до додатку № 2 від 16.02.2021 р. до рішення 
Нижньовербізької сільської ради №121-V/2021 та доповнити послугою : 
01-01/03 - Видача довідки про реєстрацію місця проживання / 
перебування особи (Законодавчі акти, якими передбачена 
адміністративна послуга -  Закон України «Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Україні» (абзац восьмий статті 3). 

6. Контроль за  виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань депутатської діяльності і етики, забезпечення 
законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів 
громадян (М. Бойко) . 

 

 

 

Сільський голова             Ярослав М’якущак 

 

  



Додаток 1 до рішення 

     Нижньовербізької сільської ради 

     від __________ р. №____________ 

 

 

Графік роботи віддалених робочих місць адміністраторів  
відділу «Центр надання адміністративних послуг»  

Нижньовербізької сільської ради (час прийому суб’єктів звернень) 

 

 

Адреси: 78293, Івано-Франківська область, Коломийський район, с. Ковалівка, 
вул. Грушевського, 2 

 

 78219, Івано-Франківська область, Коломийський район, с. Спас, 
вул. Нова, 1А 

 

 

8.00 – 17.15 понеділок 

8.00 – 17.15 вівторок 

8.00 – 17.15 середа 

8.00 – 17.15 четвер 

8.00 – 16.00 п'ятниця 

Перерва на обід з 12.00 – 13.00 

Субота, неділя, святкові та неробочі дні – прийом не здійснюється 

 

 

Секретар сільської ради     Анастасія Марущак 


