
                                                                                                                                                                                                              
       УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА  СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ   

 «23» грудня  2020 р.        м.Стрий                                     № 33                                              

Про затвердження 
зразків та описів додаткових печаток і штампів
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  Стрийської територіальної 
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 печаток та штампів 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 стану та інших 
повноважень старост сіл. 

http://stryi-rada.gov.ua/vykonkom/rv332020d.doc


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, Заплатини, Діброва;
- №4  старості сіл Нежухів, Завадів, Голобутів, Ланівка, Райлів;
- №5  старості сіл Братківці, Жулин, Семигинів, Розгірче;
- №6  старості сіл Миртюки, Слобідка, Стрілків, Лотатники, Бережниця;
- №7 старості сіл Підгірці, Верчани, Комарів, Ярушичі, Ходовичі, 

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

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

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 секретарю 
Стрийської міської ради (М.Берник).

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Перший заступник 
міського голови                                                        Микола Дмитришин   


