
                                                                                                                                                                                                                                                                     
ПРОЄКТ 

 

 

 

 

 

 
Від  01 грудня 2020                                                                                                           № 1329 

м. Бурштин 

 

Про покладання обов’язків із 

вчинення нотаріальних дій 

 

Відповідно до ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

виконавчий комітет Бурштинської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Уповноважити бухгалтера Бовшівської сільської ради, як посадову особу органу 

місцевого самоврядування, Перегінець Оксану Романівну вчиняти нотаріальні дії, 

передбачені частиною першою статті 37 Закону України  «Про нотаріат», на території 

Бовшівської сільської ради. 

 Припинити повноваження Кирилів Ганни Йосипівни на вчинення нотаріальних дій, 

припинити її доступ до відповідних реєстрів та зобов’язати передати бланки, журнали та 

іншу документацію бухгалтеру Бовшівської сільської ради. 

2. Уповноважити бухгалтера Дем’янівської сільської ради, як посадову особу 

органу місцевого самоврядування, Корабльову Галину Романівну вчиняти нотаріальні дії, 

передбачені частиною першою статті 37 Закону України  «Про нотаріат», на території 

Дем’янівської сільської ради. 

 Припинити повноваження Заставнюк Марії Степанівни на вчинення нотаріальних 

дій, припинити її доступ до відповідних реєстрів та зобов’язати передати бланки, журнали 

та іншу документацію бухгалтеру Дем’янівської сільської ради. 

3. Уповноважити бухгалтера Задністрянської сільської ради, як посадову особу 

органу місцевого самоврядування, Колодчак Ірину Йосипівну вчиняти нотаріальні дії, 

передбачені частиною першою статті 37 Закону України  «Про нотаріат», на території 

Задністрянської сільської ради. 

 Припинити повноваження Ватраль Марії Григорівни на вчинення нотаріальних дій, 

припинити її доступ до відповідних реєстрів та зобов’язати передати бланки, журнали та 

іншу документацію бухгалтеру Задністрянської сільської ради. 

 4. Уповноважити бухгалтера Коростовичівської сільської ради, як посадову особу 

органу місцевого самоврядування, Тріщук Олену Миколаївну вчиняти нотаріальні дії, 

передбачені частиною першою статті 37 Закону України  «Про нотаріат», на території 

Коростовичівської  сільської ради. 

 Припинити повноваження Процак Галини Володимирівни на вчинення 

нотаріальних дій, припинити її доступ до відповідних реєстрів та зобов’язати передати 

бланки, журнали та іншу документацію бухгалтеру Коростовичівської сільської ради. 

 5. Уповноважити бухгалтера Насташинської сільської ради, як посадову особу 

органу місцевого самоврядування, Носик Марію Петрівну вчиняти нотаріальні дії, 

передбачені частиною першою статті 37 Закону України  «Про нотаріат», на території 

Насташинської сільської ради. 

 Припинити повноваження Грицак Марії Федорівни на вчинення нотаріальних дій, 

припинити її доступ до відповідних реєстрів та зобов’язати передати бланки, журнали та 

іншу документацію бухгалтеру Насташинської сільської ради. 



 6. Уповноважити бухгалтера Озерянської сільської ради, як посадову особу органу 

місцевого самоврядування, Задну Ольгу Юріївну вчиняти нотаріальні дії, передбачені 

частиною першою статті 37 Закону України  «Про нотаріат», на території Озерянської 

сільської ради. 

 Припинити повноваження Гречух Ольги Романівни  на вчинення нотаріальних дій, 

припинити її доступ до відповідних реєстрів та зобов’язати передати бланки, журнали та 

іншу документацію бухгалтеру Озерянської сільської ради. 

7. Уповноважити бухгалтера Саринківської сільської ради, як посадову особу 

органу місцевого самоврядування, Мойсей Надію Богданівну вчиняти нотаріальні дії, 

передбачені частиною першою статті 37 Закону України  «Про нотаріат», на території 

Саринківської сільської ради. 

 Припинити повноваження Бринецької Ярослави Михайлівни на вчинення 

нотаріальних дій, припинити її доступ до відповідних реєстрів та зобов’язати передати 

бланки, журнали та іншу документацію бухгалтеру Саринківської сільської ради. 

8. Уповноважити бухгалтера Старо-Мартинівської сільської ради, як посадову 

особу органу місцевого самоврядування, Прокопів Наталію Іванівну вчиняти нотаріальні 

дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України  «Про нотаріат», на території 

Старо-Мартинівської  сільської ради. 

 Припинити повноваження Ляшеник Оксани Богданівни на вчинення нотаріальних 

дій, припинити її доступ до відповідних реєстрів та зобов’язати передати бланки, журнали 

та іншу документацію бухгалтеру Старо-Мартинівської сільської ради. 

9. Уповноважити бухгалтера Тенетниківської сільської ради, як посадову особу 

органу місцевого самоврядування, Стецик Марію Володимирівну вчиняти нотаріальні дії, 

передбачені частиною першою статті 37 Закону України  «Про нотаріат», на території 

Тенетниківської  сільської ради. 

 Припинити повноваження Федів Мар’яни Володимирівни на вчинення 

нотаріальних дій, припинити її доступ до відповідних реєстрів та зобов’язати передати 

бланки, журнали та іншу документацію бухгалтеру Тенетниківської сільської ради. 

10. Уповноважити бухгалтера Юнашківської сільської ради, як посадову особу 

органу місцевого самоврядування, Кліщ Людмилу Любомирівну вчиняти нотаріальні дії, 

передбачені частиною першою статті 37 Закону України  «Про нотаріат», на території 

Юнашківської сільської ради. 

 Припинити повноваження Пипчак Лідії Іванівни на вчинення нотаріальних дій, 

припинити її доступ до відповідних реєстрів та зобов’язати передати бланки, журнали та 

іншу документацію бухгалтеру Юнашківської сільської ради. 

11.Уповоноважити бухгалтерів використовувати у роботі печатки вищевказаних 

сільських рад. 

12.Дане рішення дійсне до завершення процесу реорганізації Бовшівської, 

Дем’янівської , Задністрянської, Коростовичівської, Насташинської , Озерянської, 

Сарниківської, Старо-Мартинівської,Тенетниківської , Юнашківської сільських рад як 

юридичних осіб. 

12.Контроль за виконанням рішення покласти керуючу справами Надію Кицелу. 

 

 

 

Міський голова      Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               


