
 
УКРАЇНА 

БРОШНІВ-ОСАДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Івано-Франківської області 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

РІШЕННЯ 

 

від 16 січня 2018 року                                                                           № 18 

 
 

Про виготовлення гербових  

печаток та штампів для старост 

 

З метою належного вчинення старостами відповідних старостинських 

округів Брошнів-Осадської селищної ради об’єднаної територіальної громади 

Івано-Франківської області нотаріальних дій, реєстрації місця проживання та 

зняття з реєстрації, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 

листопада 2011 року № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства 

у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки 

Крим, місцевих органах виконавчої влади», постанови Кабінету Міністрів 

України від 27 листопада 1998 року № 1893 «Про затвердження Інструкції про 

порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших 

матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію» та Правил 

організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, 

органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, 

затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 року 

№1000/2, керуючись Законом України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», ст.ст.10, 25, 26, 46, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ч.1 ст.37 Закону України «Про нотаріат», п.3 ч.1 ст.4, 

постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 року № 207 «Про 

затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі 

органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного 

реєстру», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Виготовити гербові печатки та кутові штампи для використання 

старостами відповідних старостинських округів під час вчинення  нотаріальних 

дій, видачі довідок встановлених зразків, характеристик за місцем проживання, 



актів обстеження, інших документів; штампи реєстрації місця проживання, 

перебування та зняття з реєстрації. 

 

2. Виготовити гербову печатку №1, кутовий штамп №1, штампи для 

реєстрації місця проживання, перебування та зняття з реєстрації в с.Креховичі.  

 

2.1. Гербову печатку №1, кутовий штамп №1, штампи для реєстрації місця 

проживання, перебування та зняття з реєстрації в с.Креховичі видати  Мельнику 

Богдану Олексійовичу – першому заступнику селищного голови. 

 

2.2. Покласти персональну відповідальність за збереження та 

використання гербової печатки №1, кутового штампу №1 та штампів для 

реєстрації місця проживання, перебування та зняття з реєстрації в с.Креховичі - 

на Мельника Богдана Олексійовича – першого заступника селищного голови. 

 

3. Виготовити гербову печатку №2, кутовий штамп №2, штампи для 

реєстрації місця проживання, перебування та зняття з реєстрації в с. Кадобна.  

 

1.1. Гербову печатку №2, кутовий штамп №2, штампи для 

реєстрації місця проживання, пербування та зняття з реєстрації в с.Кадобна 

видати Пастуху Василю Васильовичу - в.о.старости Кадобнянського 

старостинського округу. 

 

3.2. Покласти персональну відповідальність за збереження та 

використання гербової печатки №2, кутового штампу №2 та штампів для 

реєстрації місця проживання, перебування та зняття з реєстрації в с.Кадобна - на 

Пастуха Василя Васильовича – в.о. старости Кадобнянського старостинського 

округу. 

 

4.Призначити заступника селищного голови з питань діяльності  

виконавчих органів ради Олексюк Н.М. відповідальною за облік і зберігання 

печаток,  штампів  і  бланків суворої звітності. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики.  
 

 

 

Брошнів-Осадський селищний голова    Назарій Іванів 
 
 

 

 


