
 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  

 ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.02.2021         № проєкт 

с. Миколаївка  

Про затвердження та  

виготовлення печатки № 5  

та штампу № 5 

   

З метою належного надання максимально наближених до населення 

громади адміністративних послуг та відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 30 листопада 2011 року № 1242 «Про затвердження Типової 

інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» та постанови 

Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 «Про 

затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання 

документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять 

службову інформацію», законів «Про нотаріат»,  «Про державну реєстрацію 

актів цивільного стану», сільська рада вирішила: 

 

1. Затвердити та виготовити номерну гербову печатку  та штамп згідно 

опису в додатку (додаток 1 додається). 

2. Видати гербову печатку № 5 та штамп № 5 для Яструбинського 

старостинського округу № 5 Миколаївської сільської ради Сумського 

району. 

3. Ведення обліку та видачу номерної гербової печатки № 5 та штампу  

№ 5 доручити секретарю Миколаївської сільської ради Непийводі В.В. 

4. Адміністративна будівля Миколаївської сільської ради, яка є 

віддаленим робочим місцем спеціаліста сільської ради сіл Яструбине, 

Бондарівщина, Діброва та Графське Яструбинського старостинського 

округу № 5 Сумського району, знаходиться за адресою: 42314, Сумська 

область, Сумський район, село Яструбине, вулиця Кооперативна, 

будинок 2. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  

із соціальних питань, забезпечення законності та правопорядку, 



депутатської діяльності та етики, освіти, охорони здоров’я, культури та 

молоді. 

 

 

 

Сільський голова        Сергій Самотой 

 

 
Додаток 1 

до рішення 4 сесії 

Миколаївської сільської ради 

восьмого скликання  

від 00.02.2021 № проект 

   

 

ОПИС 

гербової печатки № 5 

Миколаївської сільської ради 

 Миколаївської сільської територіальної громади 

 

Обов’язкові відомості: 

номер чотири - № 5 

назва установи – Миколаївська сільська рада 

назва громади – Миколаївська сільська територіальна громада 

код ЄДРПОУ – 04391434 

місцезнаходження – 42322, село Миколаївка Сумський район Сумська область  

 

Опис штампу № 5 

№ 5 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Миколаївської сільської ради 

Сумського району 

Сумської області 

42322, с. Миколаївка, вул. Шевченка, 1  

телефон № 776670 

                        код ЄДРПОУ – 04391434 

_____________________ № ____________ 

На № ________ «____» _________________ 20___ р. 

 

 

 

 

Секретар сільської ради     Вікторія НЕПИЙВОДА 

 


	РІШЕННЯ

