
ЛИМАНСЬКА

__21.12.2021____                                                                                             

 

Про визначення відповідальних

за облік, використання та

печатоку відділі державної

ції виконавчого комітету

міської ради 
 

 

З метою забезпечення

штампів у Відділі державної

відповідно до Інструкції

ради  затвердженої  Розпорядженням

№ 428  та керуючись ст.42 

 

1.Визначити:  

 

1) Біленко Галину Миколаївну

комітету Лиманської міської

печатки державного реєстратора

2) Склярова Костянтина

нерухоме майно  виконавчого

облік, зберігання, використанняпечатки

Лиманської міської ради

3) Мирошник Катерину Сергіївну

майно виконавчого комітету

зберігання, використання

Лиманської міської ради

4)  Клименко Оксану Юріївну

майно виконавчого комітету

зберігання, використання

Лиманської міської ради

5) Петруковича Руслана

фізичних осіб-підприємців

відповідальним за облік

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

                                                                                             

м. Лиман 

відповідальних 
та зберігання 

державної реєстра- 
комітету Лиманської 

забезпечення належного обліку, зберігання і використання

державної реєстрації виконавчого комітету Лиманської

Інструкції з діловодства  у виконавчому комітеті

Розпорядженням  міського  голови  від  11.11.2021 

керуючись ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування

Миколаївну, начальника відділу державної реєстрації

Лиманської міської ради, відповідальною за облік, зберігання

державного реєстратора  виконавчого комітету Лиманської

Костянтина Леонідовича, державного реєстратора

виконавчого комітету Лиманської міської ради

використанняпечатки державного реєстратора

ради № 5 ;  

Катерину Сергіївну, державного реєстратора речових

виконавчого комітету Лиманської міської ради, відповідальною

використання печатки державного реєстраторавиконавчого

ради № 4; 

Оксану Юріївну, державного реєстратора речових

виконавчого комітету Лиманської міської ради, відповідальною

використання печатки державного реєстраторавиконавчого

ради № 3; 

Руслана Васильовича, державного реєстратора

підприємців виконавчого комітету Лиманської

облік, зберігання, використання печатки державного

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                                             №_506__ 

зберігання і використання печаток і 

комітету Лиманської міської ради, 

комітеті Лиманської міської  

  11.11.2021 року  

самоврядування в Україні”: 

державної реєстрації  виконавчого 

облік, зберігання, використання 

Лиманської міської ради №  1;  

реєстратора речових прав на 

міської ради, відповідальним за 

реєстратора виконавчого комітету 

реєстратора речових прав на нерухоме 

відповідальною за облік, 

реєстраторавиконавчого комітету 

речових прав на нерухоме 

відповідальною за облік, 

реєстраторавиконавчого комітету 

реєстратора юридичних осіб та 

Лиманської міської ради, 

печатки державного реєстратора 



виконавчого комітету Лиманської міської ради № 2;  

6) Савінову Наталію Олександрівну, діловода відділу державної реєстрації 

виконавчого комітету Лиманської міської ради, відповідальною за облік, зберігання, 

використання гербової печатки відділу державної реєстрації виконавчого комітету 

Лиманської міської ради, печатки “Для пакетів” відділу державної реєстрації 

виконавчого комітету Лиманської міської ради, штампа  “ Згідно з  оригіналом”. 

 

2. Посадовим особам виконавчого комітету  міської ради, визначених у пункті 1 цього 

розпорядження забезпечити облік, зберігання та використання печаток і штампів, 

відповідно до вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів та 

Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті  міській раді 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету  міської ради Погорєлова О.В. 

 

  

 

Міський голова       Олександр ЖУРАВЛЬОВ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


