
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
Від 12 липня 2018 року Миколаїв № 128-р 

 
 
 

Про гербову печатку  

Миколаївської обласної ради 
 

 

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Порядку виготовлення, зберігання та використання гербової печатки, 

малої гербової печатки Миколаївської обласної ради, затвердженого 

розпорядженням голови обласної ради від 22 жовтня 2013 року № 163-р, акту 

перевірки стану обліку, зберігання і використання в Миколаївській обласній 

раді штампів, печаток та бланків від 29 грудня 2017 року, на підставі 

рекомендацій комісії з питань перевірки стану обліку, зберігання і 

використання в обласній раді штампів та печаток, затвердженої 

розпорядженням голови обласної ради від 14 грудня 2017 року № 285-р та акту 

списання групи основних засобів №1 від 20 липня  2018 року: 

 

           1. Створити комісію із знищення гербової печатки Миколаївської 

обласної ради (далі - Комісія) у такому складі: 

Голова комісії: 

керуючий справами виконавчого  

апарату обласної ради                            

 

Члени комісії: 

 

 

    Т.ЛАБАРТКАВА 

 

 

начальник юридичного відділу 

виконавчого апарату обласної ради   

  

 

    С.БЄЛОКУРОВ 

начальник  відділу фінансово- 

господарського забезпечення  

виконавчого апарату обласної ради 

 

 

 

     В.КОВАЛЕНКО 

заступник начальника загального  

відділу виконавчого апарату  

обласної ради                        

 

 

 

     О.ЗДОРОВИК. 
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         2. Комісії до 20 липня 2018 року провести процедуру знищення печатки 

відповідно до акта про знищення гербової гербової печатки Миколаївської 

обласної ради «Україна Миколаївська обласна рада код в ЄДРПОУ 25696652», 

та надати голові Миколаївської обласної ради на затвердження акт про 

знищення. 

         3. Увести в дію з 23 липня 2018 року гербову печатку Миколаївської 

обласної ради з текстом відбитка «Україна Миколаївська обласна рада код 

ЄДРПОУ 25696652». 

 

            4.   Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                  В.МОСКАЛЕНКО 
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                                          Додаток   

                                                                       до розпорядження голови 

                                                  обласної ради 

                                                                                 від 12 липня 2018 року № 128-р 

 

 

 

Склад 

комісії із знищення гербової печатки Миколаївської обласної ради 

«Україна Миколаївська обласна рада код в ЄДРПОУ 25696652» 

 

 

Голова комісії: 

 

керуючий справами виконавчого  

апарату обласної ради                            

 

Члени комісії: 

 

 

 

Т.ЛАБАРТКАВА 

 

 

 

начальник юридичного відділу 

виконавчого апарату обласної ради     

  

 

 

С.БЄЛОКУРОВ 

начальник  відділу фінансово- 

господарського забезпечення  

виконавчого апарату обласної ради 

 

 

 

 

В.КОВАЛЕНКО 

заступник начальника загального  

відділу виконавчого апарату  

обласної ради                        

 

 

 

 

 

О.ЗДОРОВИК 
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                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                       голова Миколаївської   

                                                                                       обласної ради 

 

                                                                                       _________В.МОСКАЛЕНКО 

                                                                

АКТ 

про знищення гербової печатки Миколаївської обласної ради  

«Україна Миколаївська обласна рада код в ЄДРПОУ 25696652» 

        

«_____» ___________ 2018 року  

 

 

      Комісія зі знищення гербової печатки Миколаївської обласної ради (надалі-

Комісія) у складі: голови комісії -  керуючого справами виконавчого апарату 

обласної ради ЛАБАРТКАВИ Т; членів комісії – начальника юридичного 

відділу виконавчого апарату обласної ради  БЄЛОКУРОВА С.;  начальника  

відділу фінансово - господарського забезпечення виконавчого апарату обласної 

ради КОВАЛЕНКО В.; заступника начальника загального відділу виконавчого 

апарату обласної ради  ЗДОРОВИК О., склала цей Акт про таке. 

      Знищення гербової печатки Миколаївської обласної ради з текстом відбитку 

«Україна Миколаївська обласна рада код в ЄДРПОУ 25696652», в кількості 1 

(однієї) штуки було проведено шляхом розрізання кліше на малі частини, які не 

можливо поєднати або відновити о 15 годині 45 хвилин 20 липня 2018 року. 

 

№ 

з/п 

Відбиток печатки  Підстава знищення 

 

 1 

  

 

Акт перевірки стану обліку, 

зберігання і використання в 

Миколаївській обласній раді 

штампів, печаток та бланків від 29 

грудня 2017 року. Рекомендації 

комісії з питань перевірки стану 

обліку, зберігання і використання в 

обласній раді штампів та печаток, 

затвердженої розпорядженням 

голови обласної ради від 14 грудня 

2017 року № 285-р. Акт списання 

групи основних засобів від 20 

липня 2018 року №1.  
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    Цей акт складено у двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається 

у начальника загального відділу виконавчого апарату обласної ради, другий - у 

начальника відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого 

апарату обласної ради. 

  

 

 

Голова комісії:                                                                                 Т.ЛАБАРТКАВА 

                                              

 

 

Члени комісії:                                                                                   С.БЄЛОКУРОВ 

 

                                                                                                          

                                                                                                            В.КОВАЛЕНКО 

                                            

 

  

                                                                                                            О.ЗДОРОВИК     


