
 

 

 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

      ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 

VІІІ скликання 

Четвертої (позачергової) сесії 

06.01.2021 р.                                       Летичів                                                        № 3 

 

Про вчинення нотаріальних дій 

 

З метою належного вчинення старостами старостинських округів на території 

Летичівської селищної ради нотаріальних дій, керуючись Законом України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», ст.ст.10, 25, 26, 46, 59-1 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.1 ст.37 Закону України «Про 

нотаріат», Типової інструкції з документування управлінської інформації в 

електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, 

електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 січня 2018 року №55, Типової інструкції про порядок ведення обліку, 

зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв 

інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 19 жовтня 2016 року №736, 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 червня 2015 року №1000/5, 

враховуючи рішення Летичівської селищної ради VІІІ скликання Першої сесії «Про 

утворення старостинських округів на території Летичівської селищної ради» №13  

від 10.12.2020 р. , рішення Летичівської селищної ради VІІІ скликання Першої сесії 

«Про затвердження Положення про старосту» № 14 від 10.12.2020 р. , Летичівська 

селищна рада, 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Здійснювати запис в «Журналі для реєстрації нотаріальних дій» та «Реєстрі 

для реєстрації довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених» через 

/1, (Голенищівський старостинський округ до складу якого входять села: 

Голенищево, Майдан-Голенищівський, Прилужне, Майдан, Нова Гута, Буцні, 

Сахни, Лозни, Майдан-Сахнівський); 



2. Здійснювати запис в «Журналі для реєстрації нотаріальних дій» та «Реєстрі 

для реєстрації довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених» через 

/2, (Козачківський старостинський округ до складу якого входять села Козачки, 

Варенка, Анютино); 

3. Здійснювати запис в «Журналі для реєстрації нотаріальних дій» та «Реєстрі 

для реєстрації довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених» через 

/3, (Грушковецький старостинський округ до складу якого входять села Грушківці, 

Бохни); 

4. Здійснювати запис в «Журналі для реєстрації нотаріальних дій» та «Реєстрі 

для реєстрації довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених» через 

/4, (Кудинський старостинський округ до складу якого входять села : Кудинка, 

Свічна, Новокостянтинів, Рожни); 

5. Здійснювати запис в «Журналі для реєстрації нотаріальних дій» та «Реєстрі 

для реєстрації довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених» через 

/5, ( Горбасівський старостинський округ до складу якого входять села Горбасів, 

Марківці); 

6. Здійснювати запис в «Журналі для реєстрації нотаріальних дій» та «Реєстрі 

для реєстрації довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених» через 

/6, (Гречинецький старостинський округ до складу якого входять села: Гречинці, 

Михунки, Івонинці, Чапля, Юрченки); 

7. Здійснювати запис в «Журналі для реєстрації нотаріальних дій» та «Реєстрі 

для реєстрації довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених» через 

/7, (Ялинівський старостинський округ до складу якого входять села Ялинівка, 

Вербка, Лісоберезівка, Новомиколаївка, Розсохувата, Москалівка, Майдан – 

Вербецький, Білецьке); 

8. Здійснювати запис в «Журналі для реєстрації нотаріальних дій» та «Реєстрі 

для реєстрації довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених» через 

/8, (Сусловецький старостинський округ до складу якого входять села Суслівці, 

Попівці, Копитинці, Антонівка); 

     9. Здійснювати запис в «Журналі для реєстрації нотаріальних дій» та «Реєстрі для 

реєстрації довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених» через /9, 

(Руднянський старостинський округ до складу якого входять села: Рудня, 

Подільське, Терлівка, Ревуха, Снітівка, Малаківщина, Російська Буда); 

    10.Покласти персональну відповідальність за здійснення записі в «Журналі для 

реєстрації нотаріальних дій» та «Реєстрі для реєстрації довіреностей, що 

прирівнюються до нотаріально посвідчених» - на старост зазначених 

старостинський округів. 



      11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної комісіїз 

питань дотримання прав людини, законності,профілактики злочинності, 

запобіганнякорупції, депутатської діяльності, етики та регламенту (голова комісії 

Тимчик Сергій Миколайович). 

 

            Селищний голова                                                       Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 


