
 
 

ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

     27.05.2021                               смт Воскресенське                              № 43 

 

Про затвердження описів та зразків 

печаток і штампів Воскресенської 

селищної ради 
 

Керуючись статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 

2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності», 

постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736 «Про 

затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, 

використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, 

що містять службову інформацію», з метою належного надання 

адміністративних послуг у всіх населених пунктах Воскресенської 

територіальної громади, виконавчий комітет селищної ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити описи печаток і штампів Воскресенської селищної ради 

згідно додатку 1. 

2. Затвердити зразки печаток і штампів Воскресенської селищної ради 

згідно додатків 2- 7. 

3. Доручити селищному голові замовити та виготовити: 

3.1. Одну гербову печатку з наступним текстом відбитку: 

 - «04376682 Україна Воскресенська селищна рада Миколаївської 

області» (додаток 2); 

3.2.  Одну гербову печатку з наступним текстом відбитку: 

 «04376682 Україна  Виконавчий комітет Воскресенської селищної ради 

Миколаївської області» (додаток 3); 

3.3. Чотири гербових (номерних) печатки виконавчого комітету 

Воскресенської селищної ради з наступними текстами відбитку (додаток 4): 

- «04376682 Україна Виконавчий комітет Воскресенської селищної ради 

Миколаївської області с. Калинівка № 1» 



- «04376682 Україна Виконавчий комітет Воскресенської селищної ради 

Миколаївської області с. Пересадівка № 2» 

- «04376682 Україна Виконавчий комітет Воскресенської селищної ради 

Миколаївської області с. Михайло-Ларине № 3» 

- «04376682 Україна Виконавчий комітет Воскресенської селищної ради 

Миколаївської області селище Грейгове, села Водокачка, Степове та Червоне № 

4». 

3.4. П’ять номерних печаток та одну печатку без номера «Для довідок» 

для Відділу «Центр надання адміністративних послуг» Воскресенської 

селищної ради з наступними текстами відбитку (додаток 5): 

- «04376682 Україна Миколаївська область Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради Відділ «Центр надання адміністративних 

послуг»  № 1» 

- «04376682 Україна Миколаївська область Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради Відділ «Центр надання адміністративних 

послуг»  № 2» 

- «04376682 Україна Миколаївська область Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради Відділ «Центр надання адміністративних 

послуг» № 3» 

- «04376682 Україна Миколаївська область Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради Відділ «Центр надання адміністративних 

послуг» № 4» 

- «04376682 Україна Миколаївська область Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради Відділ «Центр надання адміністративних 

послуг» смт Воскресенське № 5» 

- «04376682 Україна Миколаївська область Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради Відділ «Центр надання адміністративних 

послуг»» 

3.5. Одну гербову печатку для Державного реєстратора з наступним 

текстом відбитку (додаток 6); 

 - «Державний реєстратор Державний реєстратор Воскресенська селищна 

рада Миколаївської області № 1»; 

3.6. П’ять прямокутних штампів, чотири з яких номерні, з текстами 

відбитку (додаток 7):  

- Україна Виконавчий комітет Воскресенської селищної ради 

Миколаївської області Код 04376682 57210, смт Воскресенське 

від________№____________ 

- Україна № 1 Виконавчий комітет Воскресенської селищної ради 

Миколаївської області Код 04376682 57212, с. Калинівка 

від________№____________ 

- Україна № 2 Виконавчий комітет Воскресенської селищної ради 

Миколаївської області Код 04376682 57220, с. Пересадівка 

від________№____________ 



- Україна № 3 Виконавчий комітет Воскресенської селищної ради 

Миколаївської області Код 04376682 57222, с. Михайло-Ларине 

від________№____________ 

- Україна № 4 Виконавчий комітет Воскресенської селищної ради 

Миколаївської області Код 04376682 57223, селище Грейгове, села Водокачка, 

Степове та Червоне від________№____________ 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами 

(секретаря) виконавчого комітету селищної ради Людмилу МАНЖУЛУ. 

 

 

Секретар селищної ради                Тетяна БІЛОЗОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

Затверджено 

рішення виконкому селищної ради 

27.05.2021 р. № 43 

 

Описи печаток і штампів  

Воскресенської селищної ради. 

 

1. Гербова печатка Воскресенської селищної ради має форму правильного 

кола діаметром 45 мм, край печатки обрамований подвійним бортиком. У 

центрі печатки знаходиться зображення малого Державного Герба України 

(тризуба), завширшки 11 мм, заввишки 15 мм, яке обрамоване колом діаметром 

24 мм. По зовнішньому від обрамлення герба колу зліва направо українською 

мовою одним рядком центровим способом розміщується напис: «Україна 

Воскресенська селищна рада». По внутрішньому колу від обрамлення герба 

розміщується напис «04376682 Миколаївської області». Написи з обох боків в 

кожному рядку розділено семикутною зірочкою. Печатка виготовляється з гуми 

у пластмасовому корпусі. Для печатки використовується штемпельна фарба 

синього кольору. 

 

2. Гербова печатка виконавчого комітету Воскресенської селищної ради 

має форму правильного кола діаметром 45 мм, край печатки обрамований 

подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться зображення малого 

Державного Герба України (тризуба), завширшки 11 мм, заввишки 15 мм, яке 

обрамоване колом діаметром 24 мм. По зовнішньому від обрамлення герба колу 

зліва направо українською мовою одним рядком центровим способом 

розміщується напис: «Україна Виконавчий комітет Воскресенської селищної 

ради». По внутрішньому колу від обрамлення герба розміщується напис 

«04376682 Миколаївської області». Написи з обох боків в кожному рядку 

розділено семикутною зірочкою. Печатка виготовляється з гуми у 

пластмасовому корпусі. Для печатки використовується штемпельна фарба 

синього кольору. 

 

3. Номерні гербові печатки виконавчого комітету Воскресенської 

селищної ради мають форму правильного кола діаметром 45 мм, край печатки 

обрамований подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться зображення 

малого Державного Герба України (тризуба), завширшки 11 мм, заввишки 15 

мм, яке обрамоване колом діаметром 24 мм. По зовнішньому від обрамлення 

герба колу зліва направо українською мовою двома рядками центровим 

способом розміщується напис: «Україна Виконавчий комітет Воскресенської 

селищної ради» «04376682 Миколаївської області». Над гербом по колу 

розміщується надпис, відповідно, в кожній печатці: 

«с. Калинівка № 1» 

«с. Пересадівка № 2» 

«с. Михайло-Ларине № 3» 



«селище Грейгове, села Водокачка, Степове та Червоне № 4» 

Написи з обох боків в кожному рядку розділено семикутною зірочкою. 

Печатка виготовляється з гуми у пластмасовому корпусі. Для печатки 

використовується штемпельна фарба синього кольору. 

 

4. Номерні печатки та одна печатка без номера «Для довідок» 

виконавчого комітету Воскресенської селищної ради мають форму правильного 

кола діаметром 45 мм, край печатки обрамований подвійним бортиком. У 

центрі печатки знаходиться надпис «Для довідок», яке обрамоване колом 

діаметром 24 мм. По зовнішньому від обрамлення надпису «Для довідок» колу 

зліва направо українською мовою двома рядками центровим способом 

розміщується напис: «Україна Миколаївська область Виконавчий комітет 

Воскресенської селищної ради» «04376682 відділ «Центр надання 

адміністративних послуг». Для номерних печаток під надписом «Для довідок»  

по колу розміщується надпис, відповідно, в кожній печатці: 

«№ 1» 

«№ 2» 

«№ 3» 

«№ 4» 

«№ 5» 

Написи з обох боків в кожному рядку розділено семикутною зірочкою. 

Печатка виготовляється з гуми у пластмасовому корпусі. Для печатки 

використовується штемпельна фарба синього кольору. 

 

 5. Номерна гербова печатка для Державного реєстратора має форму 

правильного кола діаметром 45 мм, край печатки обрамований бортиком 

завтовшки 1 мм.  Частина кола між бортиком і написом на зовнішньому колі 

заповнюється захисним растровим зображенням. У центрі печатки знаходиться 

зображення малого Державного Герба України (тризуба). По зовнішньому від 

обрамлення герба колу зліва направо українською мовою одним рядком 

центровим способом розміщується напис: «Державний реєстратор Державний 

реєстратор». По внутрішньому колу від обрамлення герба розміщується напис 

«Воскресенська селищна рада Миколаївської області 1». Написи з обох боків в 

кожному рядку розділено семикутною зірочкою. Для підвищення захищеності 

вільна від зображення частина кола заповнюється захисним складним 

малюнком. Печатка виготовляється з гуми у пластмасовому корпусі. Для 

печатки використовується штемпельна фарба синього кольору. 

 

6. Прямокутний штамп та чотири прямокутні номерні штампи мають 

прямокутну форму розміром 60 мм на 40 мм та містять наступну інформацію: 

- Україна Виконавчий комітет Воскресенської селищної ради 

Миколаївської області Код 04376682 57210, смт Воскресенське 

від________№____________ 

- Україна № 1 Виконавчий комітет Воскресенської селищної ради 

Миколаївської області Код 04376682 57212, с. Калинівка 

від________№____________ 

https://ips.ligazakon.net/document/view/re23152?ed=2013_04_15&an=36
https://ips.ligazakon.net/document/view/re23152?ed=2013_04_15&an=36


- Україна № 2 Виконавчий комітет Воскресенської селищної ради 

Миколаївської області Код 04376682 57220, с. Пересадівка 

від________№____________ 

- Україна № 3 Виконавчий комітет Воскресенської селищної ради 

Миколаївської області Код 04376682 57222, с. Михайло-Ларине 

від________№____________ 

- Україна № 4 Виконавчий комітет Воскресенської селищної ради 

Миколаївської області Код 04376682 57223, селище Грейгове, села Водокачка, 

Степове та Червоне від________№____________     

 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету              Людмила МАНЖУЛА 

 

 

 

 

 

 


