
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_02 лютого 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____27/2021-р_____ 

 

 

Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 17 червня 2020 року 

№ 169/2020-р 

 

 

У зв’язку з затвердженням рішенням міської ради від 04 січня 2021 року   

№ 18/2/VII «Про утворення старостинських округів Старокостянтинівської 

міської територіальної громади» та рішенням міської ради від 15 січня          

2021 року № 31/2/VIII «Про внесення змін до рішення міської ради від 04 січня 

2021 року № 18/2/VIII» старостинських округів Старокостянтинівської міської 

територіальної громади, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

Внести до розпорядження міського голови від 17 червня 2020 року            

№ 169/2020-р «Про затвердження зразків та описів гербових печаток старост сіл 

Старокостянтинівської міської ради» зміни: 

1) слова в заголовку «старост сіл Старокостянтинівської міської ради» 

замінити словами «старостинських округів Старокостянтинівської міської 

територіальної громади»; 

2) слова в пункті 1 «старости сіл Вербородинці, Гнатки 

Старокостянтинівської міської ради» замінити словами «Баглаївського 

старостинського округу»; 

3) слова в пункті 2 «старости сіл Веснянка, Ланок, Караїмівка 

Старокостянтинівської міської ради» замінити словами «Березненського 

старостинського округу»; 

4) слова в пункті 3 «старости сіл Григорівка, Воронківці 

Старокостянтинівської міської ради» замінити словами «Великомацевицького 

старостинського округу»; 

5) викласти додатки до розпорядження в новій редакції (додаються). 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

17 червня 2020 року № 169/2020-р 

(у редакції розпорядження міського 

голови 02 лютого 2021 року № 27/2021-р) 

 

Зразок 

гербової печатки Баглаївського старостинського округу 
 

 

 

ЗРАЗОК 

 

Опис 

гербової печатки Баглаївського старостинського округу 

 

Печатка Баглаївського старостинського округу має форму правильного 

кола діаметром 44 мм, краї печатки обрамлено подвійним бортиком. 

У центрі печатки знаходиться зображення малого герба України під яким 

міститься напис цифри «1». 

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 на право 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  

17 червня 2020 року № 169/2020-р 

(у редакції розпорядження міського 

голови 02 лютого 2021 року № 27/2021-р 
 

 

 

Зразок 

гербової печатки Березненського старостинського округу 
 

 

ЗРАЗОК 

 

 

Опис 

гербової печатки Березненського старостинського округу  

 

Печатка Березненського старостинського округу має форму правильного 

кола діаметром 44 мм, краї печатки обрамлено подвійним бортиком. 

У центрі печатки знаходиться зображення малого герба України під яким 

міститься напис цифри «2». 

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 на право 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  

17 червня 2020 року № 169/2020-р 

(у редакції розпорядження міського 

голови 02 лютого 2021 року № 27/2021-р 

 

Зразок 

гербової печатки Великомацевицького старостинського округу 
 

 

ЗРАЗОК 

 

Опис 

гербової печатки Великомацевицького старостинського округу  

 

Печатка Великомацевицького старостинського округу має форму 

правильного кола діаметром 44 мм, краї печатки обрамлено подвійним 

бортиком. 

У центрі печатки знаходиться зображення малого герба України під яким 

міститься напис цифри «3». 

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 на право 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 

 

 

 
 


