
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_01 лютого 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____25/2021-р_____ 

 

 

Про гербові печатки, кутові штампи 

Старокостянтинівської міської ради 

та виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради 

 

 

З метою забезпечення належного функціонування Старокостянтинівської 

міської ради та її виконавчих органів, відповідно до постанови Президії 

Верховної Ради України від 11 травня 1992 року № 2322-XII «Про печатки та 

вивіски місцевих Рад народних депутатів України та їх виконавчих комітетів», 

наказу Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5 «Про 

затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181, керуючись статтею 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

  

1. Затвердити зразок та опис гербової печатки Старокостянтинівської 

міської ради (додаються). 

 

2. Затвердити зразок та опис гербової печатки виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради (додаються). 

 

3. Затвердити зразок та опис кутового штампа Старокостянтинівської 

міської ради (додаються). 

 

4. Затвердити зразок та опис кутового штампа виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради (додаються). 

 

5. Завідувачу господарством виконавчого комітету міської ради Роману 

МАРЧУКУ забезпечити виготовлення печаток та штампів та передати їх в 

загальний відділ виконавчого комітету міської ради для здійснення обліку в 

журналі обліку печаток і штампів (далі - облік) у виконавчому комітеті
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Старокостянтинівської міської ради. 

 

6. Утворити комісію зі знищення печаток та штампів 

Старокостянтинівської міської ради та виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради (далі - комісія) у складі згідно з      

додатком 5. 

 

7. Комісії забезпечити знищення печаток та штампів 

Старокостянтинівської міської ради та виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради протягом десяти робочих днів з дня обліку 

нових печаток і штампів. 

 

8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.  

 

 

 

Міський голова                                  підпис                         Микола МЕЛЬНИЧУК 
 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

01 лютого 2021 року № 25/2021-р 

 

 

 

Зразок 

гербової печатки виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради 
 

 

ЗРАЗОК 

 

 

Опис 

гербової печатки виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради 

 

Печатка виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради має 

форму правильного кола діаметром 44 мм, краї печатки обрамлено подвійним 

бортиком. 

У центрі печатки знаходиться зображення малого герба України, шириною 

11 мм, висотою 15 мм, обрамлене колом діаметром 23 мм. 

По зовнішньому від обрамлення герба колу зліва направо по першому 

рядку розміщується напис «Виконавчий комітет Старокостянтинівської  міської 

ради», центровим способом розміщується напис «Україна». По другому колу 

зліва направо розміщується напис «Хмельницька область місто 

Старокостянтинів». По третьому колу розміщується напис «Ідентифікаційний 

код», центровим способом розміщуються цифри «04060766». 

Для гербової печатки використовується штемпельна фарба синього 

кольору. 
 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради               підпис          Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

01 лютого 2021 року № 25/2021-р 
 

 

Зразок 

кутового штампа виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради 

 
 

 

 

ЗРАЗОК 
 

 

 

 

Опис 

кутового штампа виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради 

 

Кутовий штамп виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради 

має форму прямокутника шириною 50 мм, висотою 65 мм. Центровим 

способом розміщується напис: 
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Для кутового штампу використовується штемпельна фарба синього 

кольору. 
 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради               підпис          Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

01 лютого 2021 року № 25/2021-р 
 

Зразок 

гербової печатки Старокостянтинівської міської ради 

 
 

ЗРЗОК 

 

 

Опис 

гербової печатки Старокостянтинівської міської ради 

 

Печатка Старокостянтинівської міської ради має форму правильного кола 

діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено подвійним бортиком. 

У центрі печатки знаходиться зображення малого герба України, шириною 

11 мм, висотою 15 мм, обрамлене колом діаметром 24 мм.  

По зовнішньому від обрамлення герба колу зліва направо по першому 

рядку розміщується напис «Старокостянтинівська міська рада», центровим 

способом розміщується напис «Україна». По другому колу зліва направо 

розміщується напис «Хмельницька область місто Старокостянтинів». По 

третьому колу розміщується напис «Ідентифікаційний код», центровим 

способом розміщуються цифри «36027760». 

Для гербової печатки використовується штемпельна фарба синього 

кольору. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради              підпис           Наталія ШАБЕЛЬНИК



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

01 лютого 2021 року № 25/2021-р 
 

 

Зразок 

кутового штампа Старокостянтинівської міської ради 
 

ЗРАЗОК 

 

 

Опис 

кутового штампа Старокостянтинівської міської ради 

 

Кутовий штамп Старокостянтинівської міської ради має форму 

прямокутника шириною 50 мм, висотою 65 мм. Центровим способом 

розміщується напис: 

 

 

 

 

ЗРАЗОК 

 

 

Для кутового штампу використовується штемпельна фарба синього 

кольору. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради             підпис            Наталія ШАБЕЛЬНИК



 

Додаток 5 

до розпорядження міського голови  

01 лютого 2021 року № 25/2021-р 
 

 

Склад комісії 

зі знищення печаток та штампів Старокостянтинівської міської ради та 

виконавчого комітету  Старокостянтинівської міської ради 

 

ШАБЕЛЬНИК  

Наталія Іванівна 

- керуючий справами виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради, голова 

комісії; 

 

ЗУЄВА  

Оксана Вікторівна 

- головний спеціаліст загального відділу 

виконавчого комітету міської ради, секретар 

комісії; 

 

КУТЕЙНІКОВА 

Аліна Дмитрівна 

- головний спеціаліст юридичного відділу 

виконавчого комітету міської ради; 

 

МИХАЛЬЧУК 

Лілія Василівна 

- завідувач загального відділу виконавчого 

комітету міської ради; 

 

ПАЛАМАР 

Оксана Омелянівна 

- заступник завідувача відділу бухгалтерського 

обліку виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради              підпис           Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 


