
ПРОЕКТ 

 
 

  РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

 
м. Олександрія 

 
Про затвердження зразків та описів печаток 
адміністраторів управління дозвільно-
погоджувальних процедур та адміністративних 
послуг Олександрійської міської ради  
 

Відповідно ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 13 
Закону України «Про адміністративні послуги», п.2, ч.3 Правил організації діловодства  та 
архівного збереження  документів у державних органах, органах місцевого самоврядування,  
на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених Наказом Міністерства юстиції 
України 18.06.2015 № 1000/5  
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити зразок та опис печатки  для адміністраторів віддалених робочих місць 
управління дозвільно – погоджувальних процедур та адміністративних послуг міської ради: 

1) с. Головківка «Адміністратор управління дозвільно-погоджувальних процедур та 
адміністративних послуг Олександрійської міської ради № 1»  ( додаток 1);  

2) с. Ізмайлівка «Адміністратор управління дозвільно-погоджувальних процедур та 
адміністративних послуг Олександрійської міської ради № 2»  (додаток 2); 

3) сел. Олександрійське «Адміністратор управління дозвільно-погоджувальних 
процедур та адміністративних послуг Олександрійської міської ради № 3»  (додаток 3). 

2. Начальнику управління дозвільно-погоджувальних процедур та адміністративних 
послуг Олександрійської міської ради визначити за збереження  печаток адміністраторів  
віддалених робочих місць управління дозвільно – погоджувальних процедур та 
адміністративних послуг міської ради с. Головківка, с. Ізмайлівка, сел. Олександрійське. 

3. Адміністратор віддаленого робочого місця управління дозвільно – погоджувальних 
процедур та адміністративних послуг міської ради має право  посвідчувати власною 
печаткою (штампом) копії документів і виписок з них, витягів  з реєстрів та баз даних, які 
необхідні для надання адміністративних послуг, також в описі вхідного пакета документів та 
листі про проходження справи щодо надання адміністративної послуги під час вчинення ним 
дій при прийнятті заяви та інших документі від суб’єкта звернення, опрацюванні вхідного 
пакета документів, а також передачі вихідного пакета  документів суб’єктові звернення.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 
виконавчого комітету Завалія С.В. 
 
Міський голова  Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
від ________2021 року № ___  

 
Зразок та опис печатки  віддаленого робочого місця с. Головківка адміністратора 

управління дозвільно – погоджувальних процедур та адміністративних послуг міської 
ради  

 
1. Печатка адміністратора віддаленого робочого місця управління дозвільно – 

погоджувальних процедур та адміністративних послуг міської ради має форму правильного 
кола діаметром 40 мм, краї печатки обрамлено подвійним бортиком. 

У центрі печатки знаходиться напис «Адміністратор управління дозвільно – 
погоджувальних процедур та адміністративних послуг міської ради», під яким міститься 
напис «№ 1».  

По зовнішньому колу зліва направо по першому рядку розміщується напис 
«м.Олександрія * Кіровоградська область * Україна»  розділений семикутною зірочкою.  

Для печатки використовується штемпельна фарба фіолетового або синього кольору. 
 

 
 
 

 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2  
до рішення виконавчого комітету  
від ________2021 року № ___  

 
Зразок та опис печатки  віддаленого робочого місця с. Ізмайлівка адміністратора 

управління дозвільно – погоджувальних процедур та адміністративних послуг міської 
ради  

 
1. Печатка адміністратора віддаленого робочого місця управління дозвільно – 

погоджувальних процедур та адміністративних послуг міської ради має форму правильного 
кола діаметром 40 мм, краї печатки обрамлено подвійним бортиком. 

У центрі печатки знаходиться напис «Адміністратор управління дозвільно – 
погоджувальних процедур та адміністративних послуг міської ради»,  під яким міститься 
напис «№ 2».  

По зовнішньому колу зліва направо по першому рядку розміщується напис 
«м.Олександрія * Кіровоградська область * Україна»  розділений семикутною зірочкою.  
Для печатки використовується штемпельна фарба фіолетового або синього кольору. 
 

 
 

 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 3 
до рішення виконавчого комітету  
від ________2021 року № ___  

 
Зразок та опис печатки  віддаленого робочого місця сел. Олександрійське 

адміністратора управління дозвільно – погоджувальних процедур та адміністративних 
послуг міської ради  

 
1. Печатка віддаленого робочого місця адміністратора управління дозвільно – 

погоджувальних процедур та адміністративних послуг міської ради має форму правильного 
кола діаметром 40 мм, краї печатки обрамлено подвійним бортиком. 

У центрі печатки знаходиться напис «Адміністратор управління дозвільно – 
погоджувальних процедур та адміністративних послуг міської ради», під яким міститься 
напис «№ 3». 

По зовнішньому колу зліва направо по першому рядку розміщується напис 
«м.Олександрія * Кіровоградська область * Україна»  розділений семикутною зірочкою.  

Для печатки використовується штемпельна фарба фіолетового або синього кольору. 
 

 
 

 
 
 
 

 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


