
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від __.02.2021 року  № 

Про виготовлення печаток

Розглянувши  рішення  сесії  Збаразької  міської  ради  від  27.01.2021р.  №VII/4/15,
враховуючи  Порядок  вчинення  нотаріальних  дій  посадовими  особами  органів  місцевого
самоврядування,  наказ  МінЮсту  № 3058/5  від  25.10.2015  року,  відповідно  до  постанови
Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування
управлінської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року №
736  «Про  затвердження  Типової  інструкції  про  порядок  ведення  обліку,  зберігання,
використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації,  що містять
службову  інформацію»,  законів  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  «Про
нотаріат»,  керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком
міської ради 

ВИРІШИВ:

   1. Затвердити описи гербових додаткових печаток Збаразької міської ради (додається). 

         2.Виготовити додаткові гербові печатки для довідок та вчинення нотаріальних дій  з
№1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11 .
3.  Додаткові  гербові  печатки  видаються:
– гербова печатка №1 старості Надії Миколаївні Гіжовській ;
гербова печатка №2 старості Оксані Петрівні Кушнір
гербова печатка №3 старості Ользі Дмитрівні Гвязді
гербова печатка №4 старості Віталію Ярославовичу Теребецькому
гербова печатка №5 старості Михайлу Юрійовичу Ничці
гербова печатка №6 старості Павлу Володимировичу Шульгаю
гербова печатка №7 старості Ігорю Романовичу Горбоніс
гербова печатка №8 старості  Ігорю Андрійовичу Мних
гербова печатка №9 старості Роману Васильовичу Бойку
гербова печатка №10 старості Андрію Дмитровичу Макуху 
гербова печатка №11 старості  Петру Ярославовичу Польовому 
    4.Покласти персональну відповідальність  за  збереження та  використання печаток  на
старост 

 

Збаразький міський голова                                                     Р.С. Полікровський
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