
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 30 грудня 2020 року                                                                                        № 04/5-20 

м.Бурштин 

  

Про затвердження опису гербових додаткових печаток, штампів, 

виготовлення гербових печаток, штампів старостам  

Бурштинської міської ради  та штампів для загального  

відділу (діловодів) виконавчого комітету міської ради 

 

З метою належного надання адміністративних послуг на території  Бурштинської 

територіальної громади, вчинення старостами відповідних сіл громади нотаріальних дій, 

здійснення державної реєстрації актів цивільного стану, реєстрації місця проживання та 

зняття з реєстрації, також з метою необхідності виготовлення печатки та штампів для 

загального відділу міської ради (діловодів), відповідно до Правил організації діловодства та 

архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції 

України від 18.06.2015 року №1000/2, Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими 

особами органів місцевого самоврядування затвердженого Наказом Міністерства юстиції 

України від 11.11.2011 року № 3306/5, постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 

2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності», постанови 

Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 «Про затвердження Типової 

інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та 

інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію», законів України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про нотаріат», «Про державну реєстрацію актів 

цивільного стану», «Про адміністративні послуги», керуючись ст.25 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 

вирішила: 
 

  1.  Затвердити опис гербових додаткових печаток Бурштинської міської ради  із 

зображенням Державного Герба України, штампів (додається). 

2.  Єдиним зразком кутового штампу «МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ * ЗАРЕЄСТРОВАНО 

ЗА АДРЕСОЮ» старостинських округів Бурштинської міської ради є штамп «МІСЦЕ 

ПРОЖИВАННЯ * ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ», що використовується Бурштинською 

міською радою. 

3. Єдиним зразком кутового штампу «ЗНЯТО З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ 

ПРОЖИВАННЯ» старостинських округів Бурштинської міської ради є штамп «ЗНЯТО З 

РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ», що використовується Бурштинською міською 

радою. 



4. Виготовити додаткові печатки для довідок, актів обстеження, вчинення 

нотаріальних дій та реєстрації актів цивільного стану. 

5. Виготовити штампи «МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ * ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА 

АДРЕСОЮ» в кількості 10 штук (по одній для кожного старостинського округу) та «ЗНЯТО 

З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ» в кількості 10 штук (по одній для кожного 

старостинського округу). 

6. Додаткові гербові печатки видаються: 

– старості Дем′янівського старостинського округу; 

– старості Бовшівського старостинського округу; 

– старості Задністрянського старостинського округу; 

– старості Коростовичівського старостинського округу; 

– старості Насташинського старостинського округу; 

– старості Озерянського старостинського округу; 

– старості Старомартинівського старостинського округу; 

– старості Тенетниківського старостинського округу; 

– старості Сарниківського старостинського округу; 

– старості Юнашківського старостинського округу. 

7. Персональну відповідальність за збереження та використання додаткових гербових 

печаток і штампів покласти на старост Бурштинської територіальної громади. 

8. Ведення журналу обліку та видачі додаткових гербових печаток і штампів доручити 

начальнику загального відділу виконавчого комітету Бурштинської міської ради Марії Яцик. 

       9. Виготовити для загального відділу міської ради (діловодів) штамп для вхідної 

кореспонденції, копія, з оригіналом вірно, прошнуровано та пронумеровано у кількості 10шт. 

9.1. Покласти персональну відповідальність за збереження та використання в своїй 

роботі штампів, зазначених у п.9 цього рішення на начальника загального відділу міської 

ради. 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

виконкому Надію Кицелу, голову постійної комісії з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики та регламенту Володимира Федорняка. 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради  
від 30.12.2020 № 04/5-20 

 

Опис додаткової гербової печатки  Бурштинської міської ради 
Гербова печатка  Бурштинської міської ради має форму правильного кола діаметром 45 мм, 

краї печатки обрамлено подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться Державний Герб 

України під ним напис «*04357466*». По зовнішньому колу від зовнішнього обрамлення 

зліва направо у верхньому рядку розміщується напис «*Україна * БУРШТИНСЬКА  

МІСЬКА РАДА*», у нижньому рядку розміщується напис  Івано- Франківського району 

Івано-Франківської області*». По внутрішньому колу від зовнішнього обрамлення зліва на 

право у верхньому рядку розміщується назва старостинського округу 

Для печатки використовується штемпельна фарба синього (фіолетового) кольору. 

Опис штампів Бурштинської міської ради 

 Кутовий штамп прямокутної форми розміром 40 мм по висоті та  60 мм по ширині із 

зазначенням адреси та реквізитів: «Виконавчий комітет Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області ___________ старостинський округ, (код населеного пункту)_______, 

Івано - Франківська область, с.__________, вул. _____________, ________» №_____________, 

«____»_____________20___р. 

Кутовий штамп прямокутної форми розміром 55 мм по висоті та 70 мм по ширині із 

зазначенням реквізитів: «Виконавчий комітет Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області _____________________ старостинський округ, місце проживання 

зареєстровано за адресою, вул.___________, буд.___________, корп.____________, 

кв.______, ____.____.20___, _________, ______________. 

        (підпис)             (прізвище, ініціали) 

 Кутовий штамп прямокутної форми розміром 28 мм по висоті та 70 мм по ширині із 

зазначенням реквізитів: «Виконавчий комітет Бурштинської міської ради Івано - 

Франківської  області ___________________________ старостинський округ, знято з 

реєстрації місце проживання, ____.____.20___, _________, ______________. 

     (підпис)             (прізвище, ініціали) 

Для штампів використовується штемпельна фарба синього (фіолетового) кольору. 

 

 

 

 

Секретар ради                                       Роман Іванюк 

 


