
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

4 сесія                   VІІІ скликання  

 

РІШЕННЯ 

 

29 січня 2021 року           № 4-9/VIIІ 

  

Про затвердження зразка, опису 

печатки виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

для використання старостою        

с. Дубіївка  

 
Відповідно до 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», Руськополянська 

сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити опис та зразок печатки виконавчого апарату 

Руськополянської сільської ради для використання старостою с. Дубіївка 

(згідно додатку 1). 

2. Доручити Руськополянському сільському голові Гриценку О. Г. 

замовити та виготовити печатку виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради с. Дубіївка. 

3.   Гербова печатка виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

с. Дубіївка видається старості для виконання покладених на нього обов’язків по 

здійсненню нотаріальних дій, завірення характеристик, актів та довідок не 

фінансового характеру по с. Дубіївка. 

4.    Покласти персональну відповідальність за збереження та використання 

відповідної  гербової  печатки на старосту с. Дубіївка. 

5.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань прав людини, законності, правопорядку, протидії корупції, 

депутатської діяльності, етики та регламенту. 

 

 

Сільський голова     Олег ГРИЦЕНКО 



                                                                                                                       Додаток 1  

                                                                             до рішення сільської ради  

                                                                                     від 29.01.2021 № 4-9/VIIІ 

 

 

 

Зразок та опис печатки  

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

для використання старостою с. Дубіївка 

 

1. Печатка гербова, має форму правильного кола діаметром 40 мм, краї 

печатки обрамлено подвійним бортиком. У центрі печатки розміщено 

державний герб України, знаходиться напис «с. Дубіївка». 
По зовнішньому колу від зовнішнього обрамлення зліва направо у 

верхньому рядку розміщується напис «*УКРАЇНА* ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, у нижньому рядку розміщується 

напис «Черкаського району Черкаської області», на печатці міститься: код в 

ЄДРПОУ 04410918. 

Для печатки використовується штемпельна фарба синього (фіолетового) 

кольору. 

 

 
 

 

 

        Секретар сільської ради                         Надія ШПАК 

 


