
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від ____________ 2021 року  № ______ 

м. Олександрія 
 

Про затвердження зразків та описів  
гербових печаток для вчинення нотаріальних дій 
старостами Олександрійської міської ради 
 

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.1 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, п. 2.12 Порядку 
вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2011 року № 3306/5, 
враховуючи рішення Олександрійської міської ради від 02.04.2021 року № 143 «Про 
уповноваження старост Олександрійської міської ради на вчинення нотаріальних дій», - 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити зразок та опис гербової печатки для вчинення нотаріальних дій старостою 

сіл Головківка, Іванівка Олександрійської міської ради (додаток 1). 
 
2. Затвердити зразок та опис гербової печатки для вчинення нотаріальних дій старостою 

сіл Ізмайлівка, Видне, Гайок, Пустельникове, Королівка, Піщаний Брід Олександрійської 
міської ради (додаток 2). 

 
3. Затвердити зразок та опис гербової печатки для вчинення нотаріальних дій старостою 

селища Олександрійське Олександрійської міської ради (додаток 3). 
 
4. Покласти персональну відповідальність за збереження та використання гербових 

печаток для вчинення нотаріальних дій на старост сіл  Головківка, Іванівка (Кузьменко Т.В.), 
Ізмайлівка, Видне, Гайок, Пустельникове, Королівка, Піщаний Брід (Сироватка М.П.), 
селища Олександрійське (Бандурко Т.В.) Олександрійської міської ради. 

 
5. 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  
гербової печатки для вчинення нотаріальних дій старостою 

 сіл Головківка, Іванівка Олександрійської міської ради 
 

1. Гербова печатка для вчинення нотаріальних дій старостою сіл Головківка, Іванівка 
Олександрійської міської ради має форму правильного кола діаметром 45 мм, краї печатки 
обрамлено подвійним бортиком. 

У центрі печатки знаходиться зображення малого Герба України. По зовнішньому колу 
зліва направо по першому рядку розміщується напис «Виконавчий комітет Олександрійської 
міської ради Кіровоградської області» та центровим способом розміщується напис 
«Україна», № 1 розділені семикутними зірочками. По другому колу зліва направо 
розміщується напис «Староста сіл Головківка, Іванівка», центровим способом розміщується 
напис «код в ЄДРПОУ 04055209 ». 

Для гербової 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  
гербової печатки для вчинення нотаріальних дій старостою сіл Ізмайлівка, Видне, 
Гайок, Пустельникове,  Королівка, Піщаний Брід Олександрійської міської ради 

 
1. Гербова печатка для вчинення нотаріальних дій старостою сіл Ізмайлівка, Видне, 

Гайок, Пустельникове,  Королівка, Піщаний Брід Олександрійської міської ради має форму 
правильного кола діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено подвійним бортиком. 

У центрі печатки знаходиться зображення малого Герба України. По зовнішньому колу 
зліва направо по першому рядку розміщується напис «Виконавчий комітет Олександрійської 
міської ради Кіровоградської області» та центровим способом розміщується напис 
«Україна», № 2 розділені семикутними зірочками. По другому колу зліва направо 
розміщується напис «Староста сіл Ізмайлівка, Видне, Гайок, Пустельникове,  Королівка, 
Піщаний Брід», центровим способом розміщується напис «код в ЄДРПОУ 04055209 ». 

Для гербової 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  
гербової печатки для вчинення нотаріальних дій старостою селища Олександрійське 

Олександрійської міської ради 
 

1. Гербова печатка для вчинення нотаріальних дій старостою селища Олександрійське 
Олександрійської міської ради має форму правильного кола діаметром 45 мм, краї печатки 
обрамлено подвійним бортиком. 

У центрі печатки знаходиться зображення малого Герба України. По зовнішньому колу 
зліва направо по першому рядку розміщується напис «Виконавчий комітет Олександрійської 
міської ради Кіровоградської області» та центровим способом розміщується напис 
«Україна», № 3 розділені семикутними зірочками. По другому колу зліва направо 
розміщується напис «Староста селища Олександрійське», центровим способом розміщується 
напис «код в ЄДРПОУ 04055209 ». 

Для гербової печатки використовується штемпельна фарба фіолетового або синього 
кольору. 
 

 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


