
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_21  жовтня 2021___року                 Старокостянтинів                       № ____374/2021-р_____ 

 

Про виготовлення гербової печатки 

управління освіти виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради 

 

З метою забезпечення ефективної роботи управління освіти виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради, відповідно до розпорядження 

міського голови від 17 червня 2020 року № 168/2020-р «Про виготовлення, 

облік, зберігання, використання та знищення печаток і штампів у виконавчому 

комітеті Старокостянтинівської міської ради, рішення міської ради від                             

26 лютого 2021 року № 24/3/VIII «Про затвердження Положення про 

управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради в 

новій редакції», керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»:  

 

1. Затвердити зразок та опис гербової печатки управління освіти 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради (додаються). 

 

2. Управлінню освіти виконавчого комітету міської ради (Анатолій 

ПАСІЧНИК) забезпечити виготовлення гербової печатки управління освіти 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради та облікувати її в 

журналі обліку печаток і штампів у виконавчому комітеті 

Старокостянтинівської міської ради. 

 

3. Утворити комісію зі знищення гербової печатки управління освіти 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради (далі - комісія) у 

складі згідно з додатком 2.  

 

4. Комісії забезпечити знищення гербової печатки управління освіти 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради протягом десяти 

робочих днів з дня обліку нової печатки.  

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК               



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження міського голови  

21 жовтня 2021 року № 374/2021-р  

 

 

 

Зразок 

 гербової печатки управління освіти виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис 

гербової печатки управління освіти  

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради 

 

Печатка управління освіти 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 «Управління освіти виконавчого комітету», 

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

направо розміщується напис «Старокостянтинівської міської ради». По 

третьому колу розміщується напис «Ідентифікаційний код», центровим 

способом розміщуються цифри «25889776». Для гербової печатки 

використовується штемпельна фарба синього кольору.  

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради            підпис             Наталія ШАБЕЛЬНИК



Додаток 2  

до розпорядження міського голови 

21 жовтня 2021 року № 374/2021-р 

 

 

 

Склад комісії 

зі знищення гербової печатки управління освіти виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради 

 

ШАБЕЛЬНИК 

Наталія Іванівна 

- керуючий справами виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради, голова 

комісії; 

 

ЛАВРЕНЮК  

Олена  Максимівна 

- заступник начальника управління, начальник 

відділу повної загальної середньої, дошкільної 

та позашкільної освіти управління освіти 

виконавчого комітету міської ради, секретар 

комісії; 

 

ГРИГОРУК 

Леся Володимирівна 

- завідувач сектору з юридичних питань 

управління освіти виконавчого комітету міської 

ради; 

 

ДУХНОВСЬКА  

Наталія Віталіївна 

- головний бухгалтер управління освіти 

виконавчого комітету міської ради; 

 

СВЕРДЛЮК  

Наталія Феліксівна 

- начальник відділу організаційно-кадрової 

роботи управління освіти виконавчого комітету 

міської ради. 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради              підпис          Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 


