
Проект 

 

Про  внесення змін до Положення  

про Центр надання адміністративних послуг 

Богодухівської районної державної 

адміністрації Харківської області 
 

Відповідно до частин 10, 11 статті 12 Закону України                                      

«Про адміністративні послуги», Закону України «про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу 

(дерегуляція)», «Примірного регламенту центру надання адміністративних 

послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України   від 1 серпня 

2013 року №588», керуючись статтями 6, 13, 19, 39, 41 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», на виконання розпорядження голови 

районної державної адміністрації від 19 травня 2015 року №158 «Про 

внесення змін до структури та чисельності працівників структурних 

підрозділів районної державної адміністрації» внести зміни до Положення 

про Центр надання адміністративних послуг Богодухівської районної 

державної адміністрації Харківської області (далі – Положення), затверджене 

головою районної державної адміністрації від 20 травня 2014 року №145 такі 

зміни:  

 викласти пункти 1, 14, 15, 18 Положення у такій редакції: 

«1. Центр надання адміністративних послуг Богодухівської районної 

державної адміністрації Харківської області утворюється з метою 

забезпечення адміністративних послуг фізичним та юридичним особам. 

Повна назва українською мовою: 

Центр надання адміністративних послуг Богодухівської районної 

державної адміністрації Харківської області. 

Скорочена назва: 

ЦНАП Богодухівської РДА. 

Місцезнаходження:  62103, вул. Чапаєва, 2, м. Богодухів,  Харківська 

обл.». 

 «14.  Центр підпорядкований голові районної державної адміністрації. 

Матеріально технічне та  організаційне забезпечення діяльності центра 

покладається на відділ з питань надання адміністративних послуг 

Богодухівської районної державної адміністрації.» 

«15. Центр очолює керівник – начальник відділу з питань надання 

адміністративних послуг Богодухівської районної державної адміністрації, 

який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням 

голови районної державної адміністрації.». 

«18. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить шість днів на 

тиждень та не менше ніж сім годин на день без перерви на обід і є загальним 

(єдиним) для всіх для всіх адміністративних послуг, що надаються через 

Центр.  

Центр не рідше ніж два дні на тиждень здійснює прийом суб’єктів 

звернень до 20-ї години. 
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Час прийому суб’єктів звернень у понеділок, середу та п’ятницю з 

08.00 до 15.00, у вівторок з 09.00 до 20.00,   четвер з  10.00 до 20.00 та у 

суботу з 08.00 до 15.00 без перерви на обід, вихідний день – неділя.»; 

виключити пункт 8 Положення. 

У зв’язку з цим, пункти 9-19 Положення, вважати пунктами 8-18. 

Розпорядження чинне з моменту його реєстрації в Богодухівському 

районному управлінні юстиції Харківської області, але не раніше дати його 

опублікування в Богодухівській громадсько - політичній газеті «Маяк» та на  

веб - сайті Богодухівської районної державної адміністрації. 

Контроль за виконанням розпорядження покласти на  заступника 

голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.  
 

Голова районної  

державної адміністрації                                                          В.А. Шаров 


