
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_ 18 червня  2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____206/2021-р_____ 

 

 

Про затвердження описів вивісок 

на адміністративних будівлях 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади 

 

 

З метою упорядкування та забезпечення ідентифікації адміністративних 

будівель на території Старокостянтинівської міської територіальної громади, 

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», керуючись статтею 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити зразок вивіски на адміністративну будівлю виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради за адресою: вул. Острозького, 70  

м. Старокостянтинів (додається). 

 

2. Затвердити зразок вивіски на адміністративні будівлі старостинських 

округів Старокостянтинівської міської територіальної громади (додається). 

 

3. Завідувачу господарства виконавчого комітету міської ради Роману 

МАРЧУКУ забезпечити виготовлення вивісок. 

 

4. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) взяти на баланс виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради вивіски на адміністративні будівлі 

Старокостянтинівської міської територіальної громади. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

18 червня 2021 року № 206/2021-р 

 

 

Опис вивіски 

 на адміністративну будівлю виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради за адресою: вул. Острозького, 70  

 м. Старокостянтинів 

 

Вивіска має форму прямокутника розміром 60-75 см по горизонталі та              

45-55 см про вертикалі. 

На полі вивіски вгорі посередині знаходиться зображення малого герба 

України (тризуба), шириною 8 см, висотою 11,5 см. Під гербом центровим 

способом розміщується напис «Україна». Нижче зображення тризуба та напису 

«Україна» розміщується напис «Виконавчий комітет» далі 

«Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області». 

Вивіска із зазначеним текстом виготовляється українською мовою з 

листового скла, фон вивіски – синього кольору, малий герб (тризуб) і написи 

виконуються бронзою. 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради          підпис               Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

18 червня 2021 року № 206/2021-р 

 

 

Опис вивіски 

на адміністративні будівлі старостинських округів Старокостянтинівської 

міської територіальної громади  

 

Вивіска має форму прямокутника розміром 60-75 см по горизонталі та              

45-55 см про вертикалі. 

На полі вивіски вгорі посередині знаходиться зображення малого герба 

України (тризуба), шириною 8 см, висотою 11,5 см. Під гербом центровим 

способом розміщується напис «Україна». Нижче зображення тризуба та напису 

«Україна» розміщується напис повного найменування відповідного 

старостинського округу Старокостянтинівської міської територіальної громади. 

Вивіска із зазначеним текстом виготовляється українською мовою з 

листового скла, фон вивіски – синього кольору, малий герб (тризуб) і написи 

виконуються бронзою. 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради           підпис              Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 
 


