
 

 

 
УКРАЇНА 

СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Чернігівської області 
Р І Ш Е Н Н Я № 4-144-VІІІ 

(четвертої сесії восьмого скликання) 
 

21 січня 2021 року  
смт Сосниця 

 

Про затвердження старости Західного  
округу та вчинення старостою нотаріальних дій 

 

За пропозицією сільського голови відповідно до ч. 4 ст. 14-1, ч.3 ст.26, ст. 
541 , ст 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» №280/97-ВР 
від 21.05.1997 (з урахуванням змін), Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування», ч.2, ст. 6  Закону України «Про державну реєстрацію 
актів цивільного стану», враховуючи рішення сесії селищної ради від 16 грудня 
2020 року №2-19-VІІІ, № 2-20-VІІІ, від 02.12.2020 р. № 1-9-VІІІ , керуючись 
статтею 1, 37, 40 Закону України «Про нотаріат», абз.4 ч.3 ст.245 Цивільного 
кодексу України, Наказом Міністерства Юстиції України від 11.11.2011 року № 
3306/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими 
особами місцевого самоврядування» та на підставі рішення конкурсної комісії 
Сосницької селищної ради по визначенню компетентності та професійних 
навичок кандидатів на посаду старости, з метою забезпечення представництва 
інтересів жителів населених пунктів Західного старостинського округу з центром 
в селі Волинка, до складу якого входять населені пункти: село Волинка, село 
Вільшане, село Гай, село Полісся, село Матвіївка, село Лави, село Лозова, 
керуючись абзацом 24 статті 1, пунктом 3 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сосницька селищна рада 
ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити старостою Західного старостинського округу Сосницької 
селищної ради Пилипенка Олександра Івановича.  

2. Покласти на Пилипенка О.І., старосту Західного старостинського округу 
Сосницької селищної ради обов’язки відповідно до Положення про старосту 
затвердженого рішенням Сосницької селищної ради № 2-20-VІІІ, від 16.12.2020 р. 

3. Уповноважити Пилипенка О.І, старосту Західного старостинського округу     
Сосницької селищної ради вчиняти нотаріальні дії, передбачені статтями 37 Закону 



України «Про нотаріат» на території Західного старостинського округу: 

- вживати заходи щодо охорони спадкового майна; 
- посвідчення заповітів (крім секретних); 
- видачу дублікатів посвідчених ними документів; 
- засвідчують достовірність копій (фотокопій) документів і виписок з них; 
- засвідчують справжність підпису на документах. 

4. Уповноважити  Пилипенка О.І., старосту Західного старостинського округу     
Сосницької селищної ради  здійснювати  реєстрацію/зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування осіб на території Західного старостинського округу 
Сосницької селищної ради . 

5. Доручити начальнику загального відділу селищної ради внести зміни до 
номенклатури справ відповідного старостинського округу, враховуючи Порядок 
вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, 
наказ МінЮсту № 3058/5 від 25.10.2015 року. 
         6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за секретарем селищної ради 
Саприкіною Л.В. 

 

 

Селищний голова                                                   Андрій ПОРТНИЙ 

 


