
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДАЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 28 липня 2021р.              м.Стрий                                               № 254

Про затвердження 
зразків та описів печаток і штампів
виконавчого комітету Стрийської міської ради

З метою належного надання адміністративних послуг, вчинення  
нотаріальних   дій,  реєстрації актів цивільного стану, актів обстеження  та 
інших повноважень старост сіл на всій території  Стрийськоїтериторіальної 
громади, 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 адміністративні послуги», «Про нотаріат», 
«Про державну реєстрацію актів цивільного стану», відповідно до 
«Положення про старост» затвердженого Рішенням сесії Стрийської міської 
ради №6 від 03 грудня 2020 року виконавчий комітет Стрийськoї міської 
ради

В И Р І Ш И В: 

1.Затвердити описи гербових додаткових печатокта штампів виконавчого 
комітету Стрийської міської ради, що додається;

2.Доручити старостам виготовити додаткові гербові печатки та штампи№ 1, 
№ 2, № 3, № 4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 для довідок, актів обстеження, 
вчинення нотаріальних дій, реєстрації актів цивільного станута інших 
повноважень старост сіл;

3.Додаткові гербові печатки та штампи видаються:

- №1 старості  сіл Лисятичі, Пукеничі, Кути, Луги, П’ятничани;
- №2  старості сіл Угерсько, Вівня, Кавське;
- №3 старості сіл Добряни, Добрівляни, Заплатин, Діброва;
- №4  старості сілНежухів, Завадів, Голобутів, Ланівка, Райлів;



- №5  старості сілБратківці, Жулин, Семигинів, Розгірче;
- №6  старості сілМиртюки, Слобідка, Стрілків, Лотатники, Бережниця;
- №7старості сілПідгірці, Верчани, Комарів, Ярушичі, Ходовичі, 

Піщани, Стриганці;
- №8  старості сілДашава, Олексичі, Гайдучино, Щасливе, Йосиповичі, 

Загірне;
- №9  старості сіл Подорожнє, Зарічне, Лани-Соколівські, Сихів;
- №10  старості сіл Великі Дідушичі, Малі Дідушичі, Угільня.

4.Персональну відповідальність за збереження та використання додаткових 
гербових печаток і штампів покласти на старост;

5. Ведення журналу обліку та видачі печаток і штампів доручити начальнику 
відділу організаційної роботи (М.Колосовській);

6. Рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради №33 від 23 грудня 
2020 року, вважати таким, що втратило чинність, після виготовлення нових 
печаток і штампів;

7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 
міського голови (М.Дмитришин).

Міський голова                                                           Олег Канівець
 



Додаток до рішення
виконавчого комітету 

Стрийської міської ради
    28.07.2021 № 254

Опис додаткової гербової печатки № 1 виконавчого комітету Стрийської 
міської ради

1. Гербова печатка № 1 виконавчого комітету Стрийської міської ради має 
форму правильного кола діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено 
подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться Державний Герб України 
під ним напис «№ 1». По зовнішньому колу від зовнішнього обрамлення 
зліва направо у верхньому рядку розміщується напис «*Україна 
*ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ*», у середньому 
рядку розміщується напис «*04055943*  Львівської області*», у нижньому 
рядку розміщується напис «*Староста  сіл*Лисятичі, Пукеничі, Кути, Луги, 
П’ятничани

2.Кутовий штамп №1 старости сіл Лисятичі, Пукеничі, Кути, Луги, 
П’ятничанимає форму прямокутника розміром 80 х 50 мм.

Для печатки та штапу використовується штемпельна фарба синього 
(фіолетового) кольору.

Опис додаткової гербової печатки № 2 виконавчого комітету Стрийської 
міської ради

1.Гербова печатка № 2 виконавчого комітету Стрийської міської ради має 
форму правильного кола діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено 
подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться Державний Герб України 
під ним напис «№ 2». По зовнішньому колу від зовнішнього обрамлення 
зліва направо у верхньому рядку розміщується напис «*Україна 
*ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ*», у середньому 
рядку розміщується напис «*04055943*  Львівської області*», у нижньому 
рядку розміщується напис «*Староста  сіл* Угерсько, Вівня, Кавське.

2.Кутовий штамп №2 старости сілУгерсько, Вівня, Кавськемає форму 
прямокутника розміром 80 х 50 мм.

Для печатки та штампу використовується штемпельна фарба синього 
(фіолетового) кольору.



Опис додаткової гербової печатки № 3 виконавчого комітету Стрийської 
міської ради

1.Гербова печатка № 3 виконавчого комітету Стрийської міської ради має 
форму правильного кола діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено 
подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться Державний Герб України 
під ним напис «№ 3». По зовнішньому колу від зовнішнього обрамлення 
зліва направо у верхньому рядку розміщується напис «*Україна 
*ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ*», у середньому 
рядку розміщується напис «*04055943*  Львівської області*», у нижньому 
рядку розміщується напис «*Староста  сіл* Добряни, Добрівляни, Заплатин, 
Діброва.

2.Кутовий штамп №3 старости сіл Добряни, Добрівляни, Заплатин, Діброва 
має форму прямокутника розміром 80 х 50 мм.

Для печатки та штампу використовується штемпельна фарба синього 
(фіолетового) кольору.

Опис додаткової гербової печатки № 4 виконавчого комітету Стрийської 
міської ради

1.Гербова печатка № 4 виконавчого комітету Стрийської міської ради має 
форму правильного кола діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено 
подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться Державний Герб України 
під ним напис «№ 4». По зовнішньому колу від зовнішнього обрамлення 
зліва направо у верхньому рядку розміщується напис «*Україна 
*ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ*», у середньому 
рядку розміщується напис «*04055943*  Львівської області*», у нижньому 
рядку розміщується напис «*Староста  сіл* Нежухів, Завадів, Голобутів, 
Ланівка, Райлів.

2.Кутовий штамп №4 старости сіл Нежухів, Завадів, Голобутів, Ланівка, 
Райлів має форму прямокутника розміром 80 х 50 мм.

Для печатки та штампу використовується штемпельна фарба синього 
(фіолетового) кольору.

Опис додаткової гербової печатки № 5 виконавчого комітету Стрийської 
міської ради

1.Гербова печатка № 5 виконавчого комітету Стрийської міської ради має 
форму правильного кола діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено 
подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться Державний Герб України 
під ним напис «№ 5». По зовнішньому колу від зовнішнього обрамлення 
зліва направо у верхньому рядку розміщується напис «*Україна 
*ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ*», у середньому 
рядку розміщується напис «*04055943*  Львівської області*», у нижньому 



рядку розміщується напис «*Староста  сіл* Братківці, Жулин, Семигинів, 
Розгірче.

2.Кутовий штамп №5 старости сіл Братківці, Жулин, Семигинів, Розгірче має 
форму прямокутника розміром 80 х 50 мм.

Для печатки та штампу використовується штемпельна фарба синього 
(фіолетового) кольору.

Опис додаткової гербової печатки № 6 виконавчого комітету Стрийської 
міської ради

1.Гербова печатка № 6 Стрийської міської ради має форму правильного кола 
діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено подвійним бортиком. У центрі 
печатки знаходиться Державний Герб України під ним напис «№ 6». По 
зовнішньому колу від зовнішнього обрамлення зліва направо у верхньому 
рядку розміщується напис «*Україна *ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ*», у середньому рядку розміщується напис 
«*04055943*  Львівської області*», у нижньому рядку розміщується напис 
«*Староста  сіл* Миртюки, Слобідка, Стрілків, Лотатники, Бережниця.

2.Кутовий штамп №6 старости сіл Миртюки, Слобідка, Стрілків, Лотатники, 
Бережниця має форму прямокутника розміром 80 х 50 мм.

Для печатки та штампу використовується штемпельна фарба синього 
(фіолетового) кольору.

Опис додаткової гербової печатки № 7 виконавчого комітету Стрийської 
міської ради

1.Гербова печатка № 7 Стрийської міської ради має форму правильного кола 
діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено подвійним бортиком. У центрі 
печатки знаходиться Державний Герб України під ним напис «№ 7». По 
зовнішньому колу від зовнішнього обрамлення зліва направо у верхньому 
рядку розміщується напис «*Україна *ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ*», у середньому рядку розміщується напис 
«*04055943*  Львівської області*», у нижньому рядку розміщується напис 
«*Староста  сіл* Підгірці, Верчани, Комарів, Ярушичі, Ходовичі, Піщани, 
Стриганці.

2.Кутовий штамп №7 старости сіл Підгірці, Верчани, Комарів, Ярушичі, 
Ходовичі, Піщани, Стриганці має форму прямокутника розміром 80 х 50 мм.

Для печатки та штампу використовується штемпельна фарба синього 
(фіолетового) кольору.

Опис додаткової гербової печатки № 8 виконавчого комітету Стрийської 
міської ради



1.Гербова печатка № 8 виконавчого комітету Стрийської міської ради має 
форму правильного кола діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено 
подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться Державний Герб України 
під ним напис «№ 8». По зовнішньому колу від зовнішнього обрамлення 
зліва направо у верхньому рядку розміщується напис «*Україна 
*ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ*», у середньому 
рядку розміщується напис «*04055943*  Львівської області*», у нижньому 
рядку розміщується напис «*Староста  сіл* Дашава, Олексичі, Гайдучина, 
Щасливе, Йосиповичі, Загірне.

2.Кутовий штамп №8 старости сіл Дашава, Олексичі, Гайдучина, Щасливе, 
Йосиповичі, Загірне. має форму прямокутника розміром 80 х 50 мм.

Для печатки та штампу використовується штемпельна фарба синього 
(фіолетового) кольору.

Опис додаткової гербової печатки № 9 виконавчого комітету Стрийської 
міської ради

1.Гербова печатка №9 виконавчого комітету Стрийської міської ради має 
форму правильного кола діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено 
подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться Державний Герб України 
під ним напис «№ 9». По зовнішньому колу від зовнішнього обрамлення 
зліва направо у верхньому рядку розміщується напис «*Україна 
*ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ*», у середньому 
рядку розміщується напис «*04055943*  Львівської області*», у нижньому 
рядку розміщується напис «*Староста  сіл* Подорожнє, Зарічне, Лани-
Соколівські, Сихів.

2.Кутовий штамп №9 старости Подорожнє, Зарічне, Лани-Соколівські, 
Сихівмає форму прямокутника розміром 80 х 50 мм.

Для печатки та штампу використовується штемпельна фарба синього 
(фіолетового) кольору.

Опис додаткової гербової печатки № 10 виконавчого комітету 
Стрийської міської ради

1.Гербова печатка № 10 виконавчого комітету Стрийської міської ради має 
форму правильного кола діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено 
подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться Державний Герб України 
під ним напис «№ 10». По зовнішньому колу від зовнішнього обрамлення 
зліва направо у верхньому рядку розміщується напис «*Україна 
*ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ*», у середньому 
рядку розміщується напис «*04055943*  Львівської області*», у нижньому 
рядку розміщується напис «*Староста  сіл* Великі Дідушичі, Малі Дідушичі, 
Угільня.



2.Кутовий штамп №10 старости Великі Дідушичі, Малі Дідушичі, Угільнямає 
форму прямокутника розміром 80 х 50 мм.

Для печатки та штампу використовується штемпельна фарба синього 
(фіолетового) кольору.

Керуюча справами міськвиконкому                          Оксана Затварницька


