
                                        
УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ 

 

смт Софіївка                              № 01-од                      04 січня 2022 року 

 

Про закріплення та використання гербових, номерних печаток 
та штампів 

 

Керуючись  Законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про нотаріат», «Про державну реєстрацію актів цивільного 
стану», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в 
Україні», враховуючи рішення Софіївської селищної ради від 28.10.2021 
№1127-15/VIII «Про зміну місцезнаходження органів місцевого 
самоврядування Софіївської селищної територіальної громади», з  метою 
належного надання адміністративних послуг та вчинення нотаріальних дій: 

1. Закріпити: 
- гербову печатку № 1 (на печатці міститься: код 41053148, Виконавчий 

комітет Софіївської селищної ради, Криворізького району, Дніпропетровської  
області, Україна), та печатку для документів №1 (на печатці міститься: код 
41053148, Виконавчий комітет Софіївської селищної ради, Криворізького 
району, Дніпропетровської  області, Україна), штампи для проведення 
реєстрації місця проживання (перебування), зняття з реєстрації місця 
проживання громадян за старостою Запорізького старостинського округу 
Демченко Тетяною Володимирівною; 

-  гербову печатку № 2 (на печатці міститься: код 41053148, Виконавчий 
комітет Софіївської селищної ради, Криворізького району, Дніпропетровської  
області, Україна) та печатку для документів №2 (на печатці міститься: код 
41053148, Виконавчий комітет Софіївської селищної ради, Криворізького 
району, Дніпропетровської  області, Україна), штампи для проведення 
реєстрації місця проживання (перебування), зняття з реєстрації місця 
проживання громадян за старостою Миколаївського старостинського округу 
Дюжником Анатолієм Павловичем; 

- гербову печатку № 3 (на печатці міститься: код 41053148, Виконавчий 
комітет Софіївської селищної ради, Криворізького району, Дніпропетровської  



області, Україна) та печатку для документів №3 (на печатці міститься: код 
41053148, Виконавчий комітет Софіївської селищної ради,  Криворізького 
району, Дніпропетровської  області, Україна) штампи для проведення 
реєстрації місця проживання (перебування), зняття з реєстрації місця 
проживання громадян за старостою Кам’янського старостинського округу 
Головченком Михайлом Михайловичем; 

- гербову печатку № 4  (на печатці міститься: код 41053148, Виконавчий 
комітет Софіївської селищної ради, Криворізького району, Дніпропетровської  
області, Україна) та печатку для документів №4 (на печатці міститься: код 
41053148, Виконавчий комітет Софіївської селищної ради, Криворізького 
району, Дніпропетровської  області, Україна) штампи для проведення 
реєстрації місця проживання (перебування), зняття з реєстрації місця 
проживання громадян за старостою Новоюлівського старостинського округу 
Ліпіною Людмилою Вікторівною. 

2. Відповідальність та контроль за збереженням та використанням 

гербових печаток,  печаток для документів та  штампів по відповідному 
старостинському округу покласти відповідно на старост Демченко Т.В., 
Дюжника А.П., Головченка М.М., Ліпіну Л.В. 

3. Доручити секретарю селищної ради Назаренко Л.І. внести до журналу 
обліку та видачі  печаток та штампів інформацію про вручення гербових 
печаток, печаток для документів та штампів старостам Демченко Т.В., 
Дюжнику А.П., Головченку М.М., Ліпіній Л.В. 

4. Розпорядження селищного голови від 29 грудня 2020 року № 190-од 
«Про закріплення та використання гербових та номерних печаток та штампів» 
вважати таким, що втратило чинність. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

Селищний голова                                                                 Петро СЕГЕДІЙ 

 

 


