
                                            Пояснювальна записка 

                 до проєкту рішення Коростенської міської ради 

« Про затвердження п.5 рішення виконавчого комітету Коростенської 

міської ради №54 від 20.01.2021р.   «Про надання повноважень старостам 

Коростенської міської територіальної громади» та  утворення  віддалених 

робочих місць адміністраторів  Центру надання  адміністративних  послуг 

виконавчого  комітету Коростенської міської ради в адміністративних 

будівлях » ( четверта   сесія VІІІ скликання) від 25.02.2021р. 

 

           П.5 рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради №54 від 

20.01.2021р. «Про надання повноважень старостам Коростенської міської 

територіальної громади» ( четверта   сесія VІІІ скликання) від 25.02.2021р. 

затверджується  на сесії  в зв’язку  із  покладанням на старост  окремих  завдань 

та обов’язків адміністратора Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого  комітету Коростенської міської ради які пов’язані з наданням 

адміністративних послуг. 

           Утворюються  віддалені робочі місця адміністраторів  Центру надання  

адміністративних  послуг виконавчого  комітету Коростенської міської ради в 

адміністративних будівлях та встановлюється графік  прийому суб’єктів 

звернень адміністраторами Центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Коростенської міської ради  на віддалених робочих 

місцях. 

       В зв’язку із вищевикладеним приймається проєкт  рішення « Про 

затвердження п.5 рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради 

№54 від 20.01.2021р.   «Про надання повноважень старостам Коростенської 

міської територіальної громади» та  утворення  віддалених робочих місць 

адміністраторів  Центру надання  адміністративних  послуг виконавчого  

комітету Коростенської міської ради  в адміністративних будівлях» ( четверта   

сесія VІІІ скликання) від 25.02.2021р. 

 

 

           

Начальник юридичного відділу                                                         Т.Камінська  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 



Довідка 

про   погодження   проєкту   рішення   «Про затвердження п.5 рішення 

виконавчого комітету Коростенської міської ради №54 від 20.01.2021р.   

«Про надання повноважень старостам Коростенської міської 

територіальної громади» та  утворення  віддалених робочих місць 

адміністраторів  Центру надання  адміністративних  послуг виконавчого  

комітету Коростенської міської ради в адміністративних будівлях» 

  

 

Проєкт рішення розроблено:  юридичний відділ виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 

 

Виконавець: Камінська Тетяна Анатоліївна, начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету  Коростенської міської ради, кабінет №47 вулиця 

Грушевського, 22, місто Коростень, тел. 9-61-35. 

 

 

Доповідає на сесії:  керуючий справами виконкому -  Охрімчук Андрій 

Валерійович. 

Доповідає на засіданнях постійних комісій:  керуючий справами виконкому  -    

Охрімчук Андрій Валерійович. 

 

Запросити:   

 

 

Розсилка:   Юридичний відділ  

 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

 

 

 


