
 

 
                                                        У К Р А Ї Н А   

                         Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

                          Гайсинського району     Вінницької області 

                                    ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕ 

                                        Р І Ш Е Н Н Я 
17 березня 2021 р. №50. 

Про  виготовлення номерних гербових  

печаток для  вчинення нотаріальних дій  

та реєстрації актів цивільного стану та  

кутових штампів для військового обліку  

по старостинських округах Гайсинської  

міської ради 

 

            З метою належного надання адміністративних послуг на всій території 

об’єднаної територіальної громади Гайсинської міської ради Вінницької 

області, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про нотаріат», «Про адміністративні послуги»,  іншими 

законодавчими та нормативними документами, відповідно до Інструкції з 

діловодства у Гайсинській міській раді та її виконавчих органів, затвердженої 

рішенням виконкому  від 20 січня 2021 року №1, Регламенту виконавчого 

комітету Гайсинської міської ради 8 скликання,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити опис та виготовити додаткові гербові номерні печатки для  

вчинення нотаріальних дій та реєстрації актів цивільного стану Гайсинської 

міської ради в кількості 16 примірників, згідно додатку 1, що додається до 

цього рішення. 

2.Закрипіти та видати гербову печатку; 

2.1.  №1 - Павлюк Світлані Іванівні, старості сіл Бондурі, Шура Бондурівська 

Бондурівського старостинського округу; 

2.2. №2 - Гончарук Тамарі Іванівні, старості сіл Бубнівка, Дмитренки, 

Новоселівка Бубнівського старостинського округу; 

2.3. №3 - Чернезі Валентині Миколаївні, старості села Губник, селища 

Губник Губницького старостинського округу; 

2.4. №4 - Бомко Сергію Петровичу, старості сіл Гунча, Адамівка 

Гунчанського старостинського округу; 

2.5. №5 - Кучеруку Миколі Михайловичу, старості сіл Жерденівка, Розівка, 

Тимар Жерденівського старостинського округу; 

2.6. №6 - Кондренку Василю Володимировичу, старості сіл Зятківці, Бур’яни, 

селища Зятківці, селища Лісна Поляна Зятковецького старостинського 

округу; 



2.7. №7 - Тимощуку Ігорю Михайловичу, старості сіл Карбівка, Заріччя, 

Кисляк Карбівського старостинського округу; 

2.8. №8 - Пересуньку Ігорю Володимировичу, старості сіл Кіблич, Мелешків, 

Огіївка Кіблицького старостинського округу; 

2.9. №9 - Присяжнюк Оксані Андріївні, старості сіл Куна, Кочурів, 

Крутогорб, Мар’янівка Кунянського старостинського округу; 

2.10. №10 – Манелюк Наталії Вікторівні, старості сіл Кущинці, Бережне, 

Борсуки, Гнатівка  Кущинецького старостинського округу; 

2.11. №11 - Шаповалу Миколі Івановичу, старості села Ладижинські Хутори 

Ладижинсько-Хутірського старостинського округу; 

2.12. №12 – Штельмах Галині Марківні, старості сіл Семирічка, Рахни, 

селища Хороша Семиріцького старостинського округу; 

2.13. №13 – Шестопалу Михайлу Анатолійовичу, старості села Степашки 

Степаського старостинського округу; 

2.14. №14 – Колоденському Антону Васильовичу, старості села Харпачка 

Харпацького старостинського округу; 

2.15. №15 – Штельмах Анатолію Михайловичу, старості  сіл Чечелівка, 

Рахнівка, Тарасівка Чечелівського старостинського округу; 

2.16. №16 – Шуляк Оксані Петрівні, старості сіл Ярмолинці, Басаличивка 

Ярмолинецького старостинського округу. 

3.Затвердити описи (ескізи) та виготовити штампи для військового обліку в 

старостинських округах Гайсинської міської ради в кількості 32  

примірників, згідно додатку 2, що додається  до цього рішення. 

4.Покласти персональну відповідальність  за збереження та використання 

номерних гербових печаток та штампів на старостів у відповідних 

старостинських округах Гайсинської міської ради. 

5.Затвердити опис (ескіз) та виготовити кутовий штам виконавчого комітету 

Гайсинського міської ради згідно з додатком 3, що додається до цього 

рішення. 

5.1.Покласти відповідальність за збереження та використання кутового 

штампу виконавчого комітету Гайсинської міської ради  на секретаря 

керівника Кучевську В.В. 

6.Контроль за виконанням цього рішення  покласти на секретаря виконавчого 

комітету А.П.Філімонова. 

 

Міський голова                                                             А.І.Гук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Додаток 1 

до рішення виконкому  

                                                                                від 17 березня 2021 року №50.   

                                         Опис (ескізи) 

додаткової гербової номерної печатки  Гайсинської міської ради 

  

Обов’язкові відомості: 

  

Гербова печатка  виконавчого комітету 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: "ГАЙСИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ГАЙСИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ».   

  В центрі  розміщується напис "УКРАЇНА", над яким розміщується 

напис «код в ЄДРПОУ 03084523». 

В нижній частині зовнішнього кола під розміщенням герба 

зазначається номер примірника (№1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, 

№10, №11, №12, №13, №14, №15, №16). 

Печатка виготовляється з гуми.  Для печатки використовується 

штемпельна фарба синього кольору. 

Ескізи номерних гербових печаток старостинськитх округів 

Гайсинської міської ради додаються згідно додатку. 

 

Секретар виконкому                                     А.П.Філімонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Додаток 2 

до рішення виконкому 

                                                                                 від 17 березня 2021 року №50. 

 

Опис (ескіз) 

кутових штампів з військового обліку  по старостинських округах  

Гайсинської міської ради 

  

Обов’язкові відомості: 

  
1.Штам «Взято на військовий облік» 

Ширина – 4 см. Висота – 3 см. Колір  синій. 

 
             

              ВЗЯТО 

    на військовий облік 

  військовозобов’язаних 

(Старостинський  округ 

Гайсинської міської ради) 

_________ р. ___________ 

 (дата)             (підпис) 

 

 

 

2.Кутовий штамп «Знято з військового обліку»: 

Ширина – 4 см. Висота – 3 см. Колір  синій. 

 
               

               ЗНЯТО 

    на військовий облік 

  військовозобов’язаних 

(Старостинський округ 

Гайсинської міської ради) 

_________ р. ___________ 

   (дата)             (підпис) 

 

 

      Ескізи штампи для військового обліку в старостинських округах 

Гайсинської міської ради додаються згідно додатку. 

 
 

 

Секретар виконкому                                                            А.П.Філімонов 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    Додаток 3 

до рішення виконкому 

                                                                                 від 17 березня 2021 року №50. 

 

Опис (ескіз) 

кутового штампу виконавчого комітету Гайсинської міської ради 

 

  

Обов’язкові відомості: 

  
1.Штам  кутовий виконавчого комітету Гайсинської міської ради: 

Ширина – 6 см. Висота – 3,3 см. Колір  синій. 

 
 

УКРАЇНА 

Гайсинська міська рада 

Гайсинського району Вінницької області 

Ідентифікаційний код  03084523 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

м. Гайсин, вул. 1 Травня, будинок ,7   23700 

________________ № _________________ 

На №__________ від __________________ 

 

 

 

 

 

Секретар виконкому                                                            А.П.Філімонов 

 

 


