
                                                                                                                     

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

Від  19.02.2021                                        м. Бурштин                                                           №  84 

 

 

Про створення комісії для знищення печаток і штампів  

сільських рад які припиняються  шляхом приєднання до 

 Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

 

 

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

вимог постанови Президії Верховної Ради України від 11.05.92 № 2322-ХІІ «Про печатки та 

вивіски місцевих рад народних депутатів України та їх виконавчих комітетів», постанови 

Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року №55 «Деякі питання документування 

управлінської діяльності», Інструкції з діловодства у виконавчих органах Бурштинській 

міської ради, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 26.09.2019 № 189, відповідно 

до рішення міської ради, від 27 листопада 2020 року № 16/1-20 «Про початок реорганізації 

Дем′янівської, Бовшівської, Задністрянської, Старомартинівської, Тенетниківської, 

Коростовичівської, Озерянської, Сарниківської, Юнашківської, Насташинської сільських рад 

у зв′язку з приєднанням до Бурштинської міської ради Івано – Франківського району Івано – 

Франківської області», від 30 грудня 2020 року № 01/5-20 «Про затвердження передавальних 

актів щодо передачі майна Дем′янівської, Бовшівської, Задністрянської, Старомартинівської, 

Тенетниківської, Коростовичівської, Озерянської, Сарниківської, Юнашківської, 

Насташинської сільських рад які припиняються шляхом приєднання до Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області», з метою дотримання Порядку виготовлення, 

обліку, зберігання, використання та знищення печаток і штампів в Бурштинській міській раді 

та її виконавчих органах: 

 

1. Створити комісію зі  знищення гербових печаток,  печаток і штампів в Бурштинській 

міській раді у складі: 

Голова комісії - Ростислав Стасько – перший заступник міського голови; 

Члени комісії: 

Надія Кицела – керуючий справами виконавчого комітету; 

Марія Яцик – начальник загального відділу; 

Ліля Пундор – головний бухгалтер фінансового відділу; 

___________ - староста відповідного старостинського округу. 

 



2. Комісії: 

 

1) провести процедуру  знищення гербових печаток, печаток, штампів: 

Дем′янівської сільської ради;  

Бовшівської сільської ради;  

Задністрянської сільської ради;  

Старомартинівської сільської ради; 

Тенетниківської сільської ради;  

Коростовичівської сільської ради;  

Озерянської сільської ради;  

Сарниківської сільської ради;  

Юнашківської сільської ради;  

Насташинської сільської ради. 

 

2) скласти акт про відібрання для знищення та знищення гербових печаток, печаток і 

штампів до  26.02.2021 року; 

 

3) надати акт про відібрання для знищення та знищення гербових печаток, печаток і 

штампів на затвердження міському голові; 

 

4) направити акт про відібрання для знищення та знищення гербових печаток, печаток і 

штампів у фінансовий відділ Бурштинської міської ради для внесення змін в бухгалтерський 

облік. 

 

3. Затвердити  Форму акту знищення гербової печатки, печаток, штампів,  що додається. 

 

4. Координацію за виконанням даного розпорядження  покласти на першого заступника 

міського голови Ростислава Стаська. 

 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Надію Кицелу. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                             Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського 

голови 

від ___________№______ 

 

АКТ 

знищення гербової печатки  /печатки/ штампів 

 

«__________»_______________2021                                                                   ______________ 

 

 

Комісія зі  знищення гербових печаток, печаток і штампів в Бурштинській міській раді 

у складі: 

Голова комісії - Ростислав Стасько – перший заступник міського голови; 

Члени комісії: 

Надія Кицела – керуючий справами виконавчого комітету; 

Марія Яцик – начальник загального відділу; 

Ліля Пундор – головний бухгалтер фінансового відділу; 

_________________(ПІП) староста  _______________ (відповідного) 

старостинського округу 

 

склали цей Акт про  наступне:                                                          

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Знищення гербової печатки в кількості_______шт., печатки в кількості_______шт. і 

штампів в кількості_______шт. здійснюються  шляхом подрібнення кліше печатки або 

штампа 

Даний Акт складено у трьох оригінальних  примірниках, один зберігається у голови 

комісії, другий в керуючого справами виконавчого комітету, третій в начальника загального 

відділу. 

 

Голова комісії - _______________Ростислав Стасько – перший заступник міського голови; 

 

Члени комісії: 

_____________________Надія Кицела – керуючий справами виконавчого комітету; 

______________________Марія Яцик – начальник загального відділу; 

______________________Ліля Пундор – головний бухгалтер фінансового відділу; 

______________________ __________  –  староста ______________ старостинського округу. 

 

 


