
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Дев’ята_сесія 

Друге пленарне засідання 

 VIIІ скликання 

"17"__грудня__2021_р.   смт.Ємільчине №___1847____ 

 

 

Про виготовлення гербових печаток 

старостинських округів 

 

 

З метою належного вчинення старостами відповідних сіл Ємільчинської селищної ради 

нотаріальних дій, 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», 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» та Правил 

організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених 

наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 року №1000/2, ст.ст.10, 25, 26, 46, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.1 ст.37, ст.40 Закону України «Про 

нотаріат», постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 року №207 «Про 

затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації 

інформації до Єдиного державного демографічного реєстру», Ємільчинська селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Виготовити гербові печатки для використання старостами відповідних сіл Ємільчинської 

селищної ради під час здійснення  повноважень за таким описом: 

 

Гербова печатка має форму правильного кола діаметром 40 мм. Краї печатки 

обрамлено подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться Державний Герб України. По 

зовнішньому колу, під зовнішнім обрамленням, зліва направо, у верхньому рядку 

розміщується напис «* Ємільчинська селищна рада Житомирської області *», центровим 

способом розміщується напис «Україна». У другому рядку, нижче, зліва на право 

розміщується «*Назва старостинського округу*» та «*код ЄДРПОУ 04347605*».  

 

2. Видати  гербові печатки : 

 

1) Андрієвицького старостинського 

округу 

 - старості сіл, що здійснює свої 

повноваження в с.Андрієвичі; 

 

2) Березниківського старостинського 

округу 

 - старості сіл, що здійснює свої 

повноваження в с.Березники, с.Адамове, 

с.Ситне, с.Сергіївка, с.Запруда; 

 



3) Великоцвілянського старостинського 

округу 

 - старості сіл, що здійснює свої 

повноваження в с.Велика Цвіля, с.Болярка, с. 

Осова, с.Лісове, с.Рогівка,с.Тайки, с.Просіка,  

с.Ілляшівка, с.Старий Хмерин; 

 

4) Великояблунецького 

старостинського округу 

 - старості сіл, що здійснює свої 

повноваження в с.Великий Яблунець, 

с.Малий Яблунець, с.Вірівка, 

с.Непізнаничі, с.Старі Непізнаничі; 

 

5) Кулішівського старостинського 

округу 

 - старості сіл, що здійснює свої 

повноваження в с.Куліші,  с.Хутір-

Мокляки,  с.Красногірка, с.Нараївка; 

 

6) Малоглумчанського старостинського 

округу 

 - старості сіл, що здійснює свої 

повноваження в с.Мала Глумча,  

с.Паранине, с.Велика Глумча, 

с.Малоглумчанка, с.Лука; 

 

7) Миколаївського старостинського 

округу 

 - старості сіл, що здійснює свої 

повноваження в с.Миколаївка, с.Полоничеве, 

с.Рудня-Миколаївка, с.Спаське, с.Омелуша, 

с.Осівка; 

 

8) Підлубівського старостинського 

округу 

 - старості сіл, що здійснює свої 

повноваження в с.Підлуби,  с.Нитине; 

 

9) Руденського старостинського округу  - старості сіл, що здійснює свої 

повноваження в с.Руденька, с.Горбове, 

с.Здоровець, с.Льонівка,  с.Чміль; 

 

10) Руднє-Іванівського старостинського 

округу 

 - старості сіл, що здійснює свої 

повноваження в с.Рудня-Іванівська, 

с.Кочичине, с.Володимирівка, с.Дібрівка, 

с.Забаро-Давидівка; 

 

11) Симонівського старостинського 

округу 

 - старості сіл, що здійснює свої 

повноваження в с.Симони, с.Червоний Бір, 

с.Брідок; 

 

12) Середівського старостинського 

округу 

 - старості сіл, що здійснює свої 

повноваження в с.Середи, с.Садки, 

с.Покощеве; с.Медведеве,  с.Заровенка, 

с.Серби, с.Вільшанка, с.Зосимівка, с.Нові 

Серби, с.Старі Серби; 

 

13) Степанівського старостинського 

округу 

 - старості сіл, що здійснює свої 

повноваження в с.Степанівка, с.Ганнівка, 

с.Королівка, с.Лебідь, с.Кривотин, с.Косяк, 

с.Малий Кривотин, с.Яменець, с.Мокляки, 

с.Кам’яногірка,  с.Аполлонівка. 

 



2.Покласти персональну відповідальність за збереження та використання номерних гербових 

печаток  на старост зазначених вище сіл. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з 

гуманітарних питань, регламенту, законності, депутатської діяльності та етики. 

 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесії, другого пленарного засідання Ємільчинської селищної ради  VIIІ скликання 

«Про виготовлення гербових печаток старостинських округів » 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П.. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

3 24 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

(підпис члена лічильної комісії)    (підпис члена лічильної комісії) 
 

 
 

 

 

 

 


