
Рекомендація Хмельницького офісу реформ 

У зв’язку з проблемами, які виникають в об’єднаних територіальних громадах щодо 

видачі довідок, вносимо Вам наступну пропозицію. Зазначена пропозиція попередньо 

узгоджена та відпрацьована з юристами та юридичним відділом. Рекомендуємо виготовити  

адміністративним центром громади печатки для довідок. Для цього необхідне рішення сесії 

відповідної ради.   

 

Проект 

 
________________ рада 

____________________ району _______________ області  

___________ сесія (чергового) скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

   від «___» ________                                                                                            № ______ 

 

Про виготовлення номерних печаток  

для довідок старостам відповідних 

 населених пунктів 

 

З метою належного надання адміністративних послуг на всій території об’єднаної 

територіальної громади та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 

листопада 2011 року № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у 

центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевих органах виконавчої влади» та постанови Кабінету Міністрів України від 27 

листопада 1998 року № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і 

використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять 

службову інформацію»,  ___________ рада вирішила: 

1. Виготовити печатку для довідок №1 (на печатці повинні міститися такі відомості: 

назва та код ЄДРПОУ міської, сільської, селищної ради, адреса, місце 

знаходження центральної садиби).  

2. Печатка для довідок видається  старостам сіл ____________.  

3. Покласти персональну відповідальність за збереження та використання печаток, 

які використовують в своїй роботі старости _________ сіл відповідно до положень, 

на старост зазначених сіл. 

 

 

 

____________ ГОЛОВА                                                                                     _________________ 



 

 

 

Обов’язково прописати зазначене в положенні про старосту. 

 

 

Видається під розпис відповідному старості. Вирішення даного питання суттєво 

полегшить видачу довідок на території об’єднаної громади та усунить необхідність 

добирання старости до центральної садиби для штампування довідок. 

 

Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року 

№ 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання 

документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову 

інформацію»: 

64. Обов'язковому обліку підлягають печатки і штампи з повним 

найменуванням  організацій;  бланки  з  кутовими  та  повздовжніми 

штампами  організацій,  що мають необхідний трафаретизований текст  

документів,  які  дають  право   на   інспектування,   нагляд   та 

відвідування   організацій;  посвідчення  особи,  посвідчення  про відрядження,  а також усі 

види перепусток,  бланки документів  про освіту (атестати, дипломи, посвідчення), трудові 

книжки. 

Порядок обліку,   зберігання   і   використання  інших  видів печаток, штампів і 

бланків суворої звітності визначається відповідними відомчими інструкціями. Контроль за їх 

виготовленням, зберіганням та використанням покладається на канцелярії організацій та 

осіб, відповідальних за діловодство. 

65. Особи,  що персонально відповідають за облік і зберігання 

печаток,  штампів  і  бланків,  призначаються  наказами керівників організацій.  

66. Облік печаток і штампів ведеться у журналі за  формою  11 (додаток 11), бланків - 

у журналі за формою 12 (додаток 12) окремо 

за  видами  бланків.   Видача   бланків   відповідальним   за   їх 

використання   особам  здійснюється  під  розписку  у  відповідних журналах.  

67. Журнали обліку печаток,  штампів і бланків 

включаються  у номенклатуру   справ,   їх   аркуші  нумеруються,  прошиваються  і опечатую

ться.  

68. Печатки  і  штампи  повинні  зберігатися  у  сейфах   або металевих шафах. Бланки 

дозволяється зберігати у шафах,  що надійно замикаються та опечатуються.  

73. Перевірка   наявності   печаток,   штампів   і    бланків 

здійснюється   щорічно  комісією,  призначеною  наказом  керівника організації. 

Про перевірки наявності печаток,  штампів і бланків робляться відмітки у журналах 

обліку за формами 11  і  12  після  останнього запису.  У разі порушення правил обліку, 

зберігання і використання печаток,   штампів   і   бланків   комісія   проводить    службове 



розслідування, результати якого оформляються актом довільної форми та доводяться до 

відома керівника організації. 

У разі  втрати  печаток  і  штампів   керівники   організацій зобов'язані  негайно 

повідомити про це органи МВС та вжити заходів для їх розшуку. 

Форма 11 

ЖУРНАЛ 

обліку та видачі печаток та штампів 

  

N 

з/п 

Відбитки 

печаток і 

штампів  

Кому видано  Дата 

повернення 

і розписка 

про 

приймання  

Примітка 

найменування 

підрозділу, в якому 

зберігаються печатки і 

штампи  

прізвище та 

ініціали 

відповідальної 

особи  

дата і 

розписка 

про 

отримання 

              

  

  

В разі зношення чи приведення у непридатність печатки, а також при зміні 

юридичних даних підприємства чи інших випадках печатки і штампи необхідно знищувати 

спеціально призначеною для цього комісією. 

 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 

1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої 

влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»: 

Рекомендувати органам місцевого самоврядування розробити і затвердити  власні  інструкції   

з   діловодства   відповідно   до Інструкції.  

 

 

 


