
Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від  30 січня  2020 року                                                                             № 10

Про затвердження зразка іменної
печатки адміністраторів та опису
зразка печатки державного реєстратора
відділу «Центр надання адміністративних
послуг населенню» виконавчого комітету
Помічнянської міської ради

Враховуючи п. 3 ст. 13 Закону України «Про адміністративні послуги»,
Наказ Міністерства юстиції України від 29.12.2015 року № 2790/5 «Про
врегулювання відносин пов’язаних зі статусом державного реєстратора», з
метою належної організації роботи адміністраторів відділу «Центр надання
адміністративних послуг населенню» виконавчого комітету Помічнянської
міської ради, керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті 27 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
в и р і ш и в :

1. Затвердити:
1.1. Зразок іменної печатки адміністраторів відділу «Центр надання

адміністративних послуг населенню» виконавчого комітету Помічнянської
міської ради (додаток 1-4).

1.2. Зразок печатки державного реєстратора відділу «Центр надання
адміністративних послуг населенню» виконавчого комітету Помічнянської
міської ради (додаток 5).

1.3. Опис печатки державного реєстратора відділу «Центр надання
адміністративних послуг  населенню» виконавчого комітету Помічнянської
міської ради (додаток 6).

2. Начальнику відділу «Центр надання адміністративних послуг
населенню» виконавчого комітету Помічнянської міської ради Болтян Д.С.
забезпечити виготовлення та збереження іменних печаток посадових осіб, які
відповідно до покладених на них службових повноважень виконують функції
адміністраторів відділу «Центр надання адміністративних послуг населенню»
виконавчого комітету Помічнянської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.



Міський голова               Микола АНТОШИК

                              Додаток 6

                              до рішення  виконкому
                              міської ради

                           від  30.01.2020 р. № 10

О П И С
печатки державного реєстратора

Печатка державного реєстратора має форму правильного кола
діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено бортиком завтовшки 1 мм.

По бортику за годинниковою стрілкою інверсним мікрошрифтом
розміщуються написи : «державний реєстратор», «Україна», розділені
семикутними зірочками.

По колу печатки зліва направо центровим способом розміщуються :

зовнішнім рядком – напис «державний реєстратор», розділений
восьмикутними зірочками;

нижнім рядком – повне найменування суб’єкта державної реєстрації
«Помічнянська міська рада Добровеличківського району Кіровоградської
області».

На нижньому стику повного найменування суб’єкта державної
реєстрації між семикутними зірочками розміщується порядковий номер
печатки. Усі написи виконано спеціальним шрифтом (Аrial).

У центрі печатки розміщується зображення малого Державного Герба
України, яке обрамляється колом діаметром 24 мм (товщина лінії – 0,1 мм).

Для підвищення захищеності вільна від зображення частина кола
заповнюється складним графічним малюнком. Між бортиком і написом на
зовнішньому колі нанесено захисне растрове зображення.

Печатка виготовляється з гуми або поліуретану.

Для печатки використовується штемпельна фарба синього кольору.



Керуючий справами (секретар) виконкому                Марина РУДА
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