
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від     травня 2021 року  №  

м. Олександрія 
 

Про затвердження зразків та описів  
кутового штампу і печатки старости 
сіл Звенигородка, Марто-Іванівка, 
Олександро-Степанівка, Головківське 
Олександрійської міської ради 
 

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
постанови Президії Верховної Ради України від 11 травня 1992 року № 2322-ХІІ «Про 
печатки та вивіски місцевих Рад народних депутатів України та їх виконавчих органів», 
враховуючи рішення Олександрійської міської ради від 14 травня 2021 року № 176 «Про 
затвердження старости сіл Звенигородка, Марто-Іванівка, Олександро-Степанівка, 
Головківське Олександрійської міської ради» з метою забезпечення ефективної роботи 
старости сіл Звенигородка, Марто-Іванівка, Олександро-Степанівка, Головківське 
Олександрійської міської ради, належної видачі довідок встановлених зразків, характеристик 
за місцем проживання, актів обстеження, інших документів, - 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити зразок та опис кутового штампа і печатки старости сіл Звенигородка, 

Марто-Іванівка, Олександро-Степанівка, Головківське Олександрійської міської ради 
(додається). 

 
2. Управлінню справами Олександрійської міської ради забезпечити виготовлення 

кутових штампів та печаток, зазначених в п. п. 1-3 даного рішення. 
 
3. Покласти персональну відповідальність за збереження та використання кутового 

штампа і печаток на старосту сіл  Звенигородка, Марто-Іванівка, Олександро-Степанівка, 
Головківське Олександрійської міської ради - Коваля Ю.Л.,  

 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Завалія С.В.. 
 
 
 

Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО  
 
Керуючий справами   
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
 

 



Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
від __________ 2021 року № _____ 

 
Зразок та опис кутового штампа і печатки старости сіл Звенигородка, Марто-Іванівка, 

Олександро-Степанівка, Головківське Олександрійської міської ради 
 

1. Печатка старости сіл Звенигородка, Марто-Іванівка, Олександро-Степанівка, 
Головківське Олександрійської міської ради має форму правильного кола діаметром 45 мм, 
краї печатки обрамлено подвійним бортиком. 

У центрі печатки знаходиться напис «Для довідок»,  під яким міститься напис «№ 4». 
По зовнішньому колу зліва направо по першому рядку розміщується напис 

«Виконавчий комітет Олександрійської міської ради Кіровоградської області» та центровим 
способом розміщується напис «Україна», розділений семикутною зірочкою. По другому 
колу зліва направо розміщується напис «Староста сіл Звенигородка, Марто-Іванівка, 
Олександро-Степанівка, Головківське», центровим способом розміщується напис «код в 
ЄДРПОУ 04055209 ». 

Для печатки використовується штемпельна фарба фіолетового або синього кольору. 
 

 
 
2. Кутовий штамп старости сіл Звенигородка, Марто-Іванівка, Олександро-Степанівка, 

Головківське Олександрійської міської ради має форму прямокутника розміром 60 х 40 мм, в 
правому верхньому кутку штампа напис «№4». 

 

 
 
 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 

 
 
 


