
 

 
 

                ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Четвертої (позачергової) сесії 

 

06.01.2021 р.                                   Летичів                                                № 9  
 

 

Про виготовлення додаткової гербової номерної 

печатки, номерної печатки для довідок   

та   номерного штампу старости Кудинського 

старостинського округу 

 
             З метою належного надання адміністративних послуг на території 

старостинських округів Летичівської селищної ради, керуючись статтею 

26,54-1,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, частини 

першої статті 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, 

Інструкції з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та 

міських радах, затвердженої Наказом Державної служби статистики України 

від 11 квітня 2016 року №56, 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 , рішення Летичівської селищної ради  VІІІ скликання 

Першої сесії «Про затвердження на посаду старости старостинського округу» 

№ 20 від 10.12.2020 р.,  для здійснення повноважень старост у 

старостинських округах,  Летичівська селищна рада 

 



В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Виготовити додаткову гербову печатку №4  для використання 

старостою Кудинського старостинського округу під час вчинення 

нотаріальних дій (На печатці міститься : у центрі печатки зображення 

малого Герба України під яким міститься напис цифри «4» , напис 

«Летичівська селищна рада», напис  «Україна», напис «Хмельницька 

область», напис «код 04404548»);   

2. Виготовити номерну печатку для довідок №4  та здійснювати її 

використання виключно для посвідчення довідок (На печатці міститься 

: у центрі печатки горизонтальними    рядками    напис «Для довідок» 

під яким міститься напис цифри «4», напис «Летичівська селищна 

рада», напис  «Україна», напис «Хмельницька область», напис «код 

04404548»); 

3. Виготовити номерний штамп №4 (на штампі міститься напис 

«Україна», напис «Хмельницька область», напис «Летичівська селищна 

рада», «код 04404548»), напис цифри «4»). 

4.  Видати: 

- Додаткову гербову печатку №4,  номерну печатку для довідок №4 , 

номерний штамп №4  - старості  Кудинського старостинського округу Рудик 

Наталії Аркадіївні. 

     5. Покласти персональну відповідальність за збереження та використання 

гербової печатки, номерної печатки для довідок та штампа, на старосту 

Кудинського старостинського округу Рудик Наталію Аркадіївну. 

     6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань дотримання прав людини, законності,профілактики 

злочинності, запобігання корупції, депутатської діяльності, етики та 

регламенту (голова комісії Тимчик Сергій Миколайович). 

 
 
 
 

Селищний голова                                            Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 
 
 

 

 

 

 


