
Смолінська селищна рада 
Маловисківського району Кіровоградської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ:

Селищного голови

Від 27 січня 2020 року № 10-р
смт Смоліне

Щодо використання гербової печаті

Для правильності застосування і використання гербової печаті при вчиненні 
нотаріальних дій громадянам на території села Березівка та П'ятихатки Маловисківського 
району Кіровоградської області

1. Затвердити Положення «Про порядок використання гербової печаті при вчиненні 
нотаріальних дій громадянам на території села Березівка та П’ятихатки 
Маловисківського району Кіровоградської області ».

2. При використанні гербової печаті спеціалістом II категорії діловодом неухильно 
керуватися вимогами вказаного Положення

3. Гербова печать видається спеціалісту II категорії діловоду Смолінської селищної 
ради для використання в цілях забезпечення вчинення нотаріальних дій 
громадянам на території села Березівка га П'ятихатки Маловисківського району 
Кіровограде ької області

4. Спеціаліст II категорії діловод - Сорока Олександра Іванівна є відповідальною за 
цільове використанням і збереженням гербової печаті. Забороняється передавати 
гербову печать третім особам.

5. Контроль за виконанням

Смолінський селищний голова

З розпорядженням ознайомлені 
_________20____ р.______



ЗАТВЕРДЖЕНО

Про порядок використання гербової печаті для документів.

<<си » Сл Ги 20До р.
Розпорядження № хЧвід <^Е» & щз<20&р.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Дійсне Положення визначає загальний порядок використання гербової печаті.
2. Дійсне Положення обов'язкове для виконання посадовими особами, яким відповідно до 
розпорядження видається гербова печать для використання в роботі.

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБОВОЇ ПЕЧАТІ.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 3 її ВИКОРИСТАННЯМ

3. Гербова печать може використовуватися тільки на наступних документах:
3.1. Довідка про спадкове майно;
3.2.Заповіт та дублікат заповіту;
3.3. Заява про реєстрацію, посвідчення заповітів та спадкових договорів;
3.4. Заява про реєстрацію зміни і скасування заповітів та зміни і розірвання спадкових 
договорів;
3.5. Заява про реєстрацію архівних заповітів
3.6. Довіреність;
3.7. Заява про реєстрацію довіреності та дубліката довіреності у Єдиному реєстрі 
довіреностей;
3.8. Засвідчення копії документа, зробленої з оригіналу;
3.9. Засвідчення справжності підпису особи, яка підписала документ в присутності 
посадової особи;
4. В документах вказаних в пп. 3.1 і 3.9 Положення обов'язково повинно бути проставлені 
підписи осіб, відповідальних за складання вказаних документів, що дає змогу однозначно 
ідентифікувати особу, яка ви тала документ.
5. Застосування гербової печа: і на документах, не передбачених даним Положенням, 
забороняється.
6. Гербова печать передається для використання особі, що призначається відповідно до 
розпорядження. Вище зазначена особа є відповідальною за збереження і цільове 
використання печаті
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