
 

 

                                                           УКРАЇНА                                    

СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Чернігівської області 
Р І Ш Е Н Н Я № 5-268-VІІІ 

(п’ятої сесії восьмого скликання) 
 

23 лютого 2021 року  
смт Сосниця 

 

Про затвердження зразків, 
описів печаток і штампів 

виконавчого комітету 
Сосницької селищної ради  

 

З метою належного надання адміністративних послуг на всій території 
Сосницької селищної ради та відповідно до статті 25, статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів 
України від 30.11.2011 №1242 «Про затвердження Типової інструкції з 
діловодства у центральних органах виконавчої влади, раді Міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» та 
Постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 №1893 «Про 
затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання 
документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять 
службову інформацію», законів України: «Про нотаріат», «Про державну 
реєстрацію актів цивільного стану», Сосницька селищна  рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити описи та зразки печаток і штампів виконавчого апарату 
Сосницької селищної ради (згідно додатку 1). 

3. Гербова печатка Сосницької селищної ради та штамп «Згідно з 
оригіналом секретар селищної ради» видається секретареві Сосницької 
селищної ради.  

4. Гербові печатки Північного старостинського округу  Сосницької  
селищної ради №1, №2, №3 та штампи  «Місце проживання зареєстроване за 
адресою», «Знято з реєстрації місце проживання» видаються старості Ященко 
О.О.,  а за його відсутності діловодам: с. Чорнотичі №1  ,     с.Козляничі №2, с. 
Хлопяники №3 , для виконання покладених на нього обов’язків по здійсненню 
нотаріальних дій, завірення характеристик, актів та довідок не фінансового 
характеру . 

5. Гербові печатки Західного старостинського округу Сосницької  
селищної ради №4 №5 №6 №7 та штампи  «Місце проживання зареєстроване за 



адресою», «Знято з реєстрації місце проживання»  видаються старості 
Пилипенко. О.І.,  а за його відсутності діловодам: с. Волинка №4, 

 с. Лави №5, с. Вільшани №6, с. Матвіївка №7, для виконання покладених на 
нього обов’язків по здійсненню нотаріальних дій, завірення характеристик, 
актів та довідок не фінансового характеру . 

6. Гербові печатки Східного старостинського округу Сосницької  селищної 
ради №8, №9 та штампи  «Місце проживання зареєстроване за адресою», 
«Знято з реєстрації місце проживання»  видаються старості  Гончаренко Т.С.,  а 
за її відсутності діловодам: с. Кудрівка №8 , с.Киріївка №9,  для виконання 
покладених на неї обов’язків по здійсненню нотаріальних дій, завірення 
характеристик, актів та довідок не фінансового характеру . 

7. Гербові печатки Південного старостинського округу Сосницької  
селищної ради №10 №11 №12 та штампи  «Місце проживання зареєстроване за 
адресою», «Знято з реєстрації місце проживання» видаються старості Лопатко 
В.А. ,  а за його відсутності діловодам: с. Змітнів №10, с. Спаське №11,  с. 
Конятин №12, для виконання покладених на нього обов’язків по здійсненню 
нотаріальних дій, завірення характеристик, актів та довідок не фінансового 
характеру . 

8. Гербова печатка Пекарівського старостинського округу Сосницької  
селищної ради №13 та штампи  «Місце проживання зареєстроване за адресою», 
«Знято з реєстрації місце проживання» видаються старості Степаненко Т.М.,  а 
за її відсутності діловоду с. Пекарів для виконання покладених на неї обов’язків 
по здійсненню нотаріальних дій, завірення характеристик, актів та довідок не 
фінансового характеру . 

9. Гербові печатки Задесенського старостинського округу Сосницької  
селищної ради №14, № 15 та штампи  «Місце проживання зареєстроване за 
адресою», «Знято з реєстрації місце проживання» видаються старості,  а за його 
відсутності діловоду с. Велике Устя №14, с. Бутівка №15 для виконання 
покладених на нього обов’язків по здійсненню нотаріальних дій, завірення 
характеристик, актів та довідок не фінансового характеру . 

10. Гербова печатка служби у справах дітей Сосницької селищної ради 
видати начальнику служби у справах дітей  Сосницької селищної ради Кохан 
Л.Г. 

11. Печатку «Для документів» №16 та  штампи  «Місце проживання 
зареєстроване за адресою», «Знято з реєстрації місце проживання» видати 
діловоду с.Загребелля  Тишині Т.П. 

12. Штамп Сосницької селищної ради видати начальнику загальної та 
інформаційної роботи Кузьменко Н.А. 

13. Покласти персональну відповідальність за збереження та використання 
відповідних гербових  печаток на старост, секретаря селищної ради, начальника 
служби у справах дітей, начальника загальної та інформаційної роботи. 

14. Ведення журналу обліку печаток та штампів покласти на начальника 
відділу загальної та організаційної роботи  Сосницької селищної ради. 

 

     15. Виготовлення вищезазначених печаток та штампів здійснювати  за 
рахунок коштів  бюджету Сосницької селищної ради.   



16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 
селищної ради Л. Саприкіну.   

 

 

 

Селищний голова                                                            Андрій   ПОРТНИЙ 

 

 

                                                                                                                     Додаток 1 

до рішення Сосницької селищної ради 

 від 23.02.2021 року №5- 268 -VIІI 

 

Зразки та описи печаток і штампів 

виконавчого комітету Сосницької селищної ради 

  
  

1. Гербова печатка  виконавчого комітету та гербові печатки старостинських 

округів мають форму правильного кола діаметром  45 мм, краї печатки обрамлено 

подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться зображення малого герба України 

шириною 12 мм, висотою 17 мм, обрамлене колом діаметром 22 мм. 
По зовнішньому  від  обрамлення  герба  колу  зліва   направо українською мовою 

розміщуються напис: СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДИ, ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 
На нижньому    стику    напису    у  першому  рядку  центровим  способом  

розміщується напис "УКРАЇНА", над яким розміщується напис «код в 

ЕДРПОУ 44060320». Під кодом розміщено номера примірників: (№1, 
№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8,№9,№10,№11,№12,№13, №14, №15) 

Печатки виготовляються з гуми.  Для печаток використовується штемпельна фарба 

синього кольору.  
  

  
 

 

 

2. Печатка діловода має форму правильного кола діаметром 45 мм, краї 
печатки обрамлено подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться напис 
«Для документів». 



По зовнішньому  від  обрамлення  герба  колу  зліва   направо українською мовою 

розміщуються напис: СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДИ, ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 
На нижньому    стику    напису    у  першому  рядку  центровим  способом  

розміщується напис "УКРАЇНА", над яким розміщується напис «код в 

ЕДРПОУ 44060320». Для печатки використовується штемпельна фарба синього 
кольору. 

 
 

3.Печатка Служби у справах дітей  має форму правильного кола діаметром 45 
мм, краї печатки обрамлено подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться 

зображення малого герба України шириною 12 мм, висотою 17 мм, обрамлене колом 

діаметром 22 мм. 
По зовнішньому  від  обрамлення  герба  колу  зліва   направо українською мовою 

розміщуються напис: СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДИ, ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 
На нижньому    стику    напису    у  першому  рядку  центровим  способом  

розміщується напис "УКРАЇНА", над яким розміщується напис «СЛУЖБА У 

СПРАВАХ ДІТЕЙ» , потім  «код в ЕДРПОУ 44060320». Для печатки 
використовується штемпельна фарба синього кольору. Штамп Служби у 
справах дітей «Згідно з оригіналом» має форму прямокутника розміром 55 х 
25 мм. 
 

 

 

 

 
 



 
1. Кутовий штамп виконавчого комітету Сосницької селищної ради має 

форму прямокутника розміром 60 х 50 мм. 
 

 

 
 

2. Штамп «МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНЕ ЗА АДРЕСОЮ» 
має форму прямокутника розміром 70 х 55 мм. 

Для штампа використовується штемпельна фарба синього (фіолетового) 
кольору. 

 
4. Штамп «ЗНЯТО З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ» має форму 

прямокутника розміром 70 х 30 мм. 
Для штампа використовується штемпельна фарба синього (фіолетового) 
кольору. 
 

 

 

Секретар ради                                                                         Л.САПРИКІНА 



 

 

 

 

 


