
 

 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Коломийського району Івано-Франківської області 

сьоме демократичне скликання 

(перша сесія) 

(третє пленарне засідання) 

РІШЕННЯ 

 

від 20 січня 2017 року                                                        с.Нижній Вербіж                          

№25-І/2017 

  

Про затвердження зразків, 

описів печаток і штампів 

Нижньовербізької сільської ради 

об’єднаної територіальної громади 

та їх виготовлення  

 

З метою належного надання адміністративних послуг на всій території 

Нижньовербізької  об'єднаної територіальної громади та 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» та 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», законів 

«Про нотаріат», «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», 
Нижньовербізька сільська рада об’єднаної  територіальної громади 

В И Р І Ш И Л А: 

1.Затвердити описи та зразки печаток і штампів Нижньовербізької сільської 

ради об’єднаної територіальної громади згідно додатку 1. 

2.Доручити заступнику сільського голови замовити та виготовити: 

- гербову печатку Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної 

громади  (на печатці міститься: код 04354083, Нижньовербізька сільська рада 

об’єднаної територіальної громади  Коломийського району Івано-

Франківської  області,  Україна); 

- штампи Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної 

громади; 



- гербові печатки №1, №2, №3,  (на печатці міститься: № (1,2,3), код 

04354048, Нижньовербізька сільська рада об’єднаної територіальної громади  

Коломийського району Івано-Франківської  області,  Україна). 

2. Гербові печатки видаються: 

- гербова печатка під №1 видається старості села Верхній Вербіж 

- гербова печатка під №2 видається старості  села Великий Ключів 

-  гербова печатка під №3 видається старості  села Мишин 
3. Покласти персональну відповідальність за збереження та використання 

гербових печаток, які використовують в своїй роботі виконуючі обов'язки 

старост сіл Нижньовербізької сільської об'єднаної територіальної громади 

відповідно до Положення про старост вище зазначених сіл. 

 

4. Ведення журналу обліку та видачі гербових печаток та штампів для 

проведення реєстрації місця проживання громадян доручити секретарю 

сільської ради Наталії Андрушко 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань депутатської діяльності і етики, забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян (Михайла 

Угринчука) 

 

Сільський голова                                           Ярослав М’якущак 

 

 


