
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я

-іР березня 2021 року №

Про затвердження зразку та опису номерних 
гербових печаток Володимирецької селищної 
ради та покладання обов’язків

З метою забезпечення ефективної роботи Володимирецької селищної 
ради, здійснення надання адміністративних послуг на всій території 
Володимирецької селищної територіальної громади відповідно до Закону 
України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в 
Україні», Закону України від 06.12.2020 №1009-ІХ «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та 
діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 
адміністрацій», Закону України «Про адміністративні послуги», Постанови 
Президії Верховної Ради України від 11.05.1992 №2322-ХП та постанови 
Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 55 «Деякі питання 
документування управлінської діяльності», від 19.10.2016 № 736 «Про 
затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, 
використання і знищення документів та інпшх матеріальних носіїв 
інформації, що містять службову інформацію», постанови Кабінету 
Міністрів України № 207 від 02.03.2016 «Про затвердження Правил 
реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації 
інформації до Єдиного державного демографічного реєстру», керуючись 
статтями 16, 54, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
В И Р І Ш И В  :

1. Затвердити зразок та опис номерних гербових печаток 
Володимирецької селищної ради, (далі - печатка) згідно додатків 1-11.

2. Закріпити номерні гербові печатки Володимирецької селищної 
паяй, а саме:



2.1. Номерну гербову печатку № 1 за головним спеціалістом 
відділу містобудування, архітектури, земельних відносин, житлово- 
комунального господарства, благоустрою, економіки, інвестицій, 
приватизації, комунальної власності, надзвичайних ситуацій, цивільного 
захисту населення, мобілізаційної роботи і охорони праці 
Володимирецької селищної ради Ясинською Вікторією Іванівною та 
уповноважити до моменту створення віддалених робочих місць 
адміністраторів Центру надання адміністративних послуг 
Володимирецької селищної ради (далі ЦНАП), проводити реєстрацію 
місця проживання, реєстрацію місця перебування та зняття з реєстрації 
місця проживання, згідно Закону України «Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Україні», постанови Кабінету Міністрів 
України № 207 від 02.03.2016 року «Про затвердження Правил реєстрації 
місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до 
Єдиного державного демографічного реєстру», Закону України «Про 
адміністративні послуги» та Закону України «Про захист персональних 
даних» та готувати, підписувати здійснювати реєстрацію інших 
документів, визначених в додатку № 12, від імені Володимирецької 
селищної ради на території сіл Берестівка, Острівці.

2.2. Номерну гербову печатку № 2 за головним спеціалістом 
відділу містобудування, архітектури, земельних відносин, житлово- 
комунального господарства, благоустрою, економіки, інвестицій, 
приватизації, комунальної власності, надзвичайних ситуацій, цивільного 
захисту населення, мобілізаційної роботи і охорони праці 
Володимирецької селищної ради Мушик Оленою Федосіївною та 
уповноважити до моменту створення віддалених робочих місць 
адміністраторів Центру надання адміністративних послуг 
Володимирецької селищної ради (далі ЦНАП), проводити реєстрацію 
місця проживання, реєстрацію місця перебування та зняття з реєстрації 
місця проживання, згідно Закону України «Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Україні», постанови Кабінету Міністрів 
України № 207 від 02.03.2016 року «Про затвердження Правил реєстрації 
місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до 
Єдиного державного демографічного реєстру», Закону України «Про 
адміністративні послуги» та Закону України «Про захист персональних 
даних» та готувати, підписувати здійснювати реєстрацію інших 
документів, визначених в додатку № 12, від імені Володимирецької 
селищної ради на території сіл Біле, Малі Телковичі, Новосілки;

2.3. Номерну гербову печатку № З за головним спеціалістом 
відділу містобудування, архітектури, земельних відносин, житлово- 
комунального господарства, благоустрою, економіки, інвестицій,



захисту населення, мобілізаційної роботи і охорони праці 
Володимирецької селищної ради Репетухою Віталієм Васильовичем та 
уповноважити до моменту створення віддалених робочих місць 
адміністраторів Центру надання адміністративних послуг 
Володимирецької селищної ради (далі ЦНАП), проводити реєстрацію 
місця проживання, реєстрацію місця перебування та зняття з реєстрації 
місця проживання, згідно Закону України «Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Україні», постанови Кабінету Міністрів 
України № 207 від 02.03.2016 року «Про затвердження Правил реєстрації 
місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до 
Єдиного державного демографічного реєстру», Закону України «Про 
адміністративні послуги» та Закону України «Про захист персональних 
даних» та готувати, підписувати здійснювати реєстрацію інших 
документів, визначених в додатку № 12, від імені Володимирецької 
селищної ради на території сіл Великі Телковичі, Бипіляк;

2.4. Номерну гербову печатку № 4 за головним спеціалістом 
відділу містобудування, архітектури, земельних відносин, житлово- 
комунального господарства, благоустрою, економіки, інвестицій, 
приватизації, комунальної власності, надзвичайних ситуацій, цивільного 
захисту населення, мобілізаційної роботи і охорони праці 
Володимирецької селищної ради Якубською Галиною Василівною та 
уповноважити до моменту створення віддалених робочих місць 
адміністраторів Центру надання адміністративних послуг 
Володимирецької селищної ради (далі ЦНАП), проводити реєстрацію 
місця проживання, реєстрацію місця перебування та зняття з реєстрації 
місця проживання, згідно Закону України «Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Україні», постанови Кабінету Міністрів 
України № 207 від 02.03.2016 року «Про затвердження Правил реєстрації 
місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до 
Єдиного державного демографічного реєстру». Закону України «Про 
адміністративні послуги» та Закону України «Про захист персональних 
даних» та готувати, підписувати здійснювати реєстрацію інших 
документів, визначених в додатку № 12, від імені Володимирецької 
селищної ради на території сіл Воронки, Луко;

2.5. Номерну гербову печатку № 5 за головним спеціалістом 
відділу містобудування, архітектури, земельних відносин, житлово- 
комунального господарства, благоустрою, економіки, інвестицій, 
приватизації, комунальної власності, надзвичайних ситуацій, цивільного 
захисту населення, мобілізаційної роботи і охорони праці 
Володимирецької селищної ради Федорчуком Анатолієм Івановичем та 
уповноважити до моменту створення віддалених робочих місць



Володимирецької селищної ради (далі ЦНАП), проводити реєстрацію 
місця проживання, реєстрацію місця перебування та зняття з реєстрації 
місця проживання, згідно Закону України «Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Україні», постанови Кабінету Міністрів 
України № 207 від 02.03.2016 року «Про затвердження Правил реєстрації 
місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до 
Єдиного державного демографічного реєстру», Закону України «Про 
адміністративні послуги» та Закону України «Про захист персональних 
даних» та готувати, підписувати здійснювати реєстрацію інших 
документів, визначених в додатку № 12, від імені Володимирецької 
селищної ради на території села Довговоля;

2.6. Померну гербову печатку № 6 за головним спеціалістом 
відділу містобудування, архітектури, земельних відносин, житлово- 
комунального господарства, благоустрою, економіки, інвестицій, 
приватизації, комунальної власності, надзвичайних ситуацій, цивільного 
захисту населення, мобілізаційної роботи і охорони праці 
Володимирецької селищної ради Ковальчук Валентиною Терентієвною та 
уповноважити до моменту створення віддалених робочих місць 
адміністраторів Центру надання адміністративних послуг 
Володимирецької селищної ради (далі ЦНАП), проводити реєстрацію 
місця проживання, реєстрацію місця перебування та зняття з реєстрації 
місця проживання, згідно Закону України «Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Україні», постанови Кабінету Міністрів 
України № 207 від 02.03.2016 року «Про затвердження Правил реєстрації 
місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до 
Єдиного державного демографічного реєстру», Закону України «Про 
адміністративні послуги» та Закону України «Про захист персональних 
даних» та готувати, підписувати здійснювати реєстрацію інших 
документів, визначених в додатку № 12, від імені Володимирецької 
селищної ради на території села Жовкині

2.7. Номерну гербову печатку № 7 за головним спеціалістом 
відділу містобудування, архітектури, земельних відносин, житлово- 
комунального господарства, благоустрою, економіки, інвестицій, 
приватизації, комунальної власності, надзвичайних ситуацій, цивільного 
захисту населення, мобілізаційної роботи і охорони праці 
Володимирецької селищної ради Ковальчук Оксаною Володимирівною та 
уповноважити до моменту створення віддалених робочих місць 
адміністраторів Центру надання адміністративних послуг 
Володимирецької селищної ради (далі ЦНАП), проводити реєстрацію 
місця проживання, реєстрацію місця перебування та зняття з реєстрації 
місця проживання, згідно Закону України «Про свободу пересування та



України № 207 від 02.03.2016 року «Про затвердження Правил реєстрації 
місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до 
Єдиного державного демографічного реєстру», Закону України «Про 
адміністративні послуги» та Закону України «Про захист персональних 
даних» та готувати, підписувати здійснювати реєстрацію інших документі, 
визначених в додатку № 12, від імені Володимирецької селиш;ної ради на 
території сіл Красносілля, Зелене, Липне.

2.8. Номерну гербову печатку № 8 за головним спеціалістом 
відділу містобудування, архітектури, земельних відносин, житлово- 
комунального господарства, благоустрою, економіки, інвестицій, 
приватизації, комунальної власності, надзвичайних ситуацій, цивільного 
захисту населення, мобілізаційної роботи і охорони праці 
Володимирецької селиш;ної ради Ошурко Людмилою Сергіївною та 
уповноважити до моменту створення віддалених робочих місць 
адміністраторів Центру надання адміністративних послуг 
Володимирецької селиш;ної ради (далі ЦНАП), проводити реєстрацію 
місця проживання, реєстрацію місця перебування та зняття з реєстрації 
місця проживання, згідно Закону України «Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Україні», постанови Кабінету Міністрів 
України № 207 від 02.03.2016 року «Про затвердження Правил реєстрації 
місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до 
Єдиного державного демографічного реєстру», Закону України «Про 
адміністративні послуги» та Закону України «Про захист персональних 
даних» та готувати, підписувати здійснювати реєстрацію інших 
документів, визначених в додатку № 12, від імені Володимирецької 
селиш;ної ради на території сіл Любахи, Чудля;

2.9. Номерну гербову печатку № 9 за головним спеціалістом 
відділу містобудування, архітектури, земельних відносин, житлово- 
комунального господарства, благоустрою, економіки, інвестицій, 
приватизації, комунальної власності, надзвичайних ситуацій, цивільного 
захисту населення, мобілізаційної роботи і охорони праці 
Володимирецької селиш,ної ради Федіною Галиною Федорівною та 
уповноважити до моменту створення віддалених робочих місць 
адміністраторів Центру надання адміністративних послуг 
Володимирецької селищної ради (далі ЦНАП), проводити реєстрацію 
місця проживання, реєстрацію місця перебування та зняття з реєстрації 
місця проживання, згідно Закону України «Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Україні», постанови Кабінету Міністрів 
України № 207 від 02.03.2016 року «Про затвердження Правил реєстрації 
місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до 
Єдиного державного демографічного реєстру», Закону України «Про



даних» та готувати, піднисувати здійснювати реєстрацію інших 
документів, визначених в додатку № 12, від імені Володимирецької 
селиш;ної ради на території сіл Половлі, Зелениця;

2.10. Номерну гербову печатку № 10 за головним спеціалістом 
відділу містобудування, архітектури, земельних відносин, житлово- 
комунального господарства, благоустрою, економіки, інвестицій, 
приватизації, комунальної власності, надзвичайних ситуацій, цивільного 
захисту населення, мобілізаційної роботи і охорони праці 
Володимирецької селищної ради Мельник Любов’ю Петрівною та 
уповноважити до моменту створення віддалених робочих місць 
адміністраторів Центру надання адміністративних послуг 
Володимирецької селищної ради (далі ЦНАП), проводити реєстрацію 
місця проживання, реєстрацію місця перебування та зняття з реєстрації 
місця проживання, згідно Закону України «Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Україні», постанови Кабінету Міністрів 
України № 207 від 02.03.2016 року «Про затвердження Правил реєстрації 
місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до 
Єдиного державного демографічного реєстру». Закону України «Про 
адміністративні послуги» та Закону України «Про захист персональних 
даних» та готувати, підписувати здійснювати реєстрацію інших 
документів, визначених в додатку № 12, від імені Володимирецької 
селищної ради на території села Єтепангород;

2.11. Номерну гербову печатку № 11 за головним спеціалістом 
відділу містобудування, архітектури, земельних відносин, житлово- 
комунального господарства, благоустрою, економіки, інвестицій, 
приватизації, комунальної власності, надзвичайних ситуацій, цивільного 
захисту населення, мобілізаційної роботи і охорони праці 
Володимирецької селищної ради Семчук Наталією Миколаївною та 
уповноважити до моменту створення віддалених робочих місць 
адміністраторів Центру надання адміністративних послуг 
Володимирецької селищної ради (далі ЦНАП), проводити реєстрацію 
місця проживання, реєстрацію місця перебування та зняття з реєстрації 
місця проживання, згідно Закону України «Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Україні», постанови Кабінету Міністрів 
України № 207 від 02.03.2016 року «Про затвердження Правил реєстрації 
місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до 
Єдиного державного демографічного реєстру». Закону України «Про 
адміністративні послуги» та Закону України «Про захист персональних 
даних» та готувати, підписувати здійснювати реєстрацію інших 
документів, визначених в додатку № 12, від імені Володимирецької 
селищної ради на території сіл Хиночі, Радижево.



3. Повноваження передбачені даним рішенням, можуть 
вчинятися лише на території зазначених сіл.

4. Відділу юридичної, регуляторної, організаційно-кадрової 
роботи розмістити це рішення на офіційному веб-сайті Володимирецької 
селиш;ної ради

5. Контроль за виконані^ям вішення покласти заступників
селищного головиД̂ ^̂ .„_

Селищний гол|:»|ш Василь КОВЕПЬКО



Додаток 1
до рішення виконавчого комітету 
Володимирецької селиш;ної ради 
1CL 2021 року № ^

Зразок

Номерної гербової печатки № 1 Володимирецької селишрої ради

Зразок печатки

Номерна гербова печатка Володимирецької селипщої ради має 

форму правильного кола діаметром 40 мм, краї печатки обрамлено 

подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться зображення малого 

герба України під яким міститься напис цифри « №1». По зовнішньому від 

обрамлення герба колу зліва направо по першому рядку розмішується 

напис «Володимирецька селищна рада», центровим способом 

розміщується напис «Україна». По другому колу центровим способом 

розмішується напис «ЄДРПОУ 04388113». Для номерної гербової печатки 

використовується штемпельна фарба синього кольору.

Секретар ра Юрій Блищик



Додаток 2
до рішення виконавчого комітету 
Володимирецької селищної ради 
10_ 2021 року №

Зразок

Номерної гербової печатки № 2 Володимирецької селищної ради

Зразок печатки

Номерна гербова печатка Володимирецької селищної ради має 

форму правильного кола діаметром 40 мм, краї печатки обрамлено 

подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться зображення малого 

герба України під яким міститься напис цифри « №2». Но зовнішньому від 

обрамлення герба колу зліва направо по першому рядку розмішується 

напис «Володимирецька селищна рада», центровим способом 

розмішується напис «Україна». По другому колу центровим способом 

розміщується напис «ЄДРПОУ 04388113». Для номерної гербової печатки 

використовується штемпельна фарба синього кольору.

. . .

Секретар радй, Юрій Блищик



Додаток З
до рішення виконавчого комітету 
Володимирецької селиш;ної ради 
Ш_ 2021 року №

Зразок

Номерної гербової печатки № З Володимирецької селищної ради

Зразок печатки

Номерна гербова печатка Володимирецької селищної ради має 

форму правильного кола діаметром 40 мм, краї печатки обрамлено 

подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться зображення малого 

герба України під яким міститься напис цифри « №3». По зовнішньому від 

обрамлення герба колу зліва направо по першому рядку розміщується 

напис «Володимирецька селищна рада», центровим способом 

розміщується напис «Україна». По другому колу центровим способом 

розміщується напис «ЄДРПОУ 04388113». Для номерної гербової печатки 

використовується штемпельна фарба синього кольору.

Юрій Блищик



Додаток 4
до рішення виконавчого комітету 
Володимирецької селиш;ної ради 
їй 2021 рОКу №

Зразок

Номерної гербової печатки № 4 Володимирецької селиш;ної ради

Зразок печатки

Номерна гербова печатка Володимирецької селиш;ної ради має 

форму правильного кола діаметром 40 мм, краї печатки обрамлено 

подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться зображення малого 

герба України під яким міститься напис цифри « №4». По зовнішньому від 

обрамлення герба колу зліва направо по першому рядку розмішується 

напис «Володимирецька селищна рада», центровим способом 

розмішується напис «Україна». По другому колу центровим способом 

розмішується напис «ЄДРПОУ 04388113». Для номерної гербової печатки 

використовується штемпельна фарба синього кольору.

Секретар раЩ Юрій Блищик



Додаток 5
до рішення виконавчого комітету 
Володимирецької селиш;ної ради 
ій 2021 року № Ч'Ь

Зразок

Номерної гербової печатки № 5 Володимирецької селищної ради

Зразок печатки

Номерна гербова печатка Володимирецької селищної ради має 

форму правильного кола діаметром 40 мм, краї печатки обрамлено 

подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться зображення малого 

герба України під яким міститься напис цифри « №5». Но зовнішньому від 

обрамлення герба колу зліва направо по першому рядку розміппується 

напис «Володимирецька селищна рада», центровим способом 

розмішується напис «Україна». По другому колу центровим способом 

розміщується напис «ЄДРПОУ 04388113». Для номерної гербової печатки 

використовується штемпельна фарба синього кольору.

о У

Секретар ради Юрій Блищик



Додаток 6
до рішення виконавчого комітету 
Володимирецької селиш;ної ради 
Ц  2021 року № ^

Зразок

Номерної гербової печатки № 6 Володимирецької селищної ради

Зразок печатки

Номерна гербова печатка Володимирецької селищної ради має 

форму правильного кола діаметром 40 мм, краї печатки обрамлено 

подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться зображення малого 

герба України під яким міститься напис цифри « №6». По зовнішньому від 

обрамлення герба колу зліва направо по першому рядку розмішується 

напис «Володимирецька селищна рада», центровим способом 

розмішується напис «Україна». По другому колу центровим способом 

розмішується напис «ЄДРПОУ 04388113». Для номерної гербової печатки 

використовується штемпельна фарба синього кольору.

Секретар ра^і Юрій Блищик



Додаток 7
до рішення виконавчого комітету 
Володимирецької селиш;ної ради 

2021 року №

Зразок

Номерної гербової печатки № 7 Володимирецької селищної ради

Зразок печатки

Номерна гербова печатка Володимирецької селищної ради має 

форму правильного кола діаметром 40 мм, краї печатки обрамлено 

подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться зображення малого 

герба України під яким міститься напис цифри « №7». Но зовнішньому від 

обрамлення герба колу зліва направо по першому рядку розмішується 

напис «Володимирецька селищна рада», центровим способом 

розмішується напис «Україна». По другому колу центровим способом 

розмішується напис «ЄДРПОУ 04388113». Для номерної гербової печатки 

використовується штемпельна фарба синього кольору.

і 5̂ ;Секретар ради%;^х Юрій Блипщк



Додаток 8
до рішення виконавчого комітету 
Володимирецької селиш,ної ради 

2021 року №

Зразок

Номерної гербової печатки № 8 Володимирецької селиш;ної ради

Зразок печатки

Номерна гербова печатка Володимирецької селипщої ради має 

форму правильного кола діаметром 40 мм, краї печатки обрамлено 

подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться зображення малого 

герба України під яким міститься напис цифри « №8». По зовнішньому від 

обрамлення герба колу зліва направо по першому рядку розміщується 

напис «Володимирецька селищна рада», центровим способом 

розмішується напис «Україна». По другому колу центровим способом 

розмішується напис «ЄДРПОУ 04388113». Для номерної гербової печатки 

використовується штемпельна фарба синього кольору.

Секретар р Юрій Блищик



Додаток 9
до рішення виконавчого комітету 
Володимирецької селиш;ної ради 
іО 2021 року № Ц'Ь

Зразок

Номерної гербової печатки № 9 Володимирецької селиш;ної ради

Зразок печатки

Номерна гербова печатка Володимирецької селиш;ної ради має 

форму правильного кола діаметром 40 мм, краї печатки обрамлено 

подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться зображення малого 

герба України під яким міститься напис цифри « №9». По зовнішньому від 

обрамлення герба колу зліва направо по першому рядку розмішується 

напис «Володимирецька селищна рада», центровим способом 

розмішується напис «Україна». По другому колу центровим способом 

розмішується напис «ЄДРПОУ 04388113». Для номерної гербової печатки 

використовується штемпельна фарба синього кольору.

Секретар ради Юрій Блипщк



Додаток 10
до рішення виконавчого комітету 
Володимирецької селиш;ної ради 
їй 2021 року №

Зразок

Номерної гербової печатки № 10 Володимирецької селищної ради

Зразок печатки

Номерна гербова печатка Володимирецької селишрої ради має 

форму правильного кола діаметром 40 мм, краї печатки обрамлено 

подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться зображення малого 

герба України під яким міститься напис цифри « №10». По зовнішньому 

від обрамлення герба колу зліва направо по першому рядку розмішується 

напис «Володимирецька селищна рада», центровим способом 

розмішується напис «Україна». По другому колу центровим способом 

розмішується напис «ЄДРПОУ 04388113». Для номерної гербової печатки 

використовується штемпельна фарба синього кольору.

Секретар ради Юрій Блипщк



Додаток 11
до рішення виконавчого комітету 
Володимирецької селиш;ної ради 

2021 року №

Зразок

Номерної гербової печатки № 11 Володимирецької селиш;ної ради

Зразок печатки

Номерна гербова печатка Володимирецької селиш;ної ради має 

форму правильного кола діаметром 40 мм, краї печатки обрамлено 

подвійним бортиком. У центрі печатки знаходиться зображення малого 

герба України під яким міститься напис цифри « №11». По зовнішньому 

від обрамлення герба колу зліва направо по першому рядку розмішується 

напис «Володимирецька селищна рада», центровим способом 

розмішується напис «Україна». По другому колу центровим способом 

розмішується напис «ЄДРПОУ 04388113». Для номерної гербової печатки 

використовується штемпельна фарба синього кольору.

Секретар ради Юрій Блипщк



Додаток 12
до рішення виконавчого комітету 
Володимирецької селищної ради 
■їй 2021 року № ^

Перелік
довідок, які видаються головним спеціалістом відділу містобудування, 
архітектури, земельних відносин, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, економіки, інвестицій, приватизації, комунальної власності, 
надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної 

роботи і охорони праці Володимирецької селищної ради

№
з/п

Найменування

1. Акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї
2. Акт обстеження житлових умов заявника
3. Акт про фактичне проживання/непроживання особи
4. Довідка про наявність/відсутність пічного опалення
5. Довідка форми 3-ДФ (про наявність у фізичної особи земельних ділянок)
6. Довідка про наявність земельної ділянки
7. Довідка про те, що являється чи не являється членом особистого селянського 

господарства (ОСГ)
8. Довідка - характеристика на жителів населеного пункту
9. Довідка про те, що фізична особа користується водою з шахтового колодязя
10. Довідка про те, що особа має бджолосім’ї
11. Довідка про те, що особа вирощує велику рогату худобу
12. Довідка матері, що вона дійсно народила та виховала 5 і більше дітей до 

шестирічного віку
13. Довідка на відчуження житлового будинку та земельних ділянок
14. Довідка про те, що громадянин не працює (для непрацевлаштованих), на всіх 

повнолітніх членів сім’ї
15. Довідка на отримання приватизаційних паперів
16. Довідка про те, що особа проживає за даною адресою без реєстрації
17. Довідка про належність майна фізичній особі
18. Довідка-виписка з погосподарської книги для оформлення спадпщни після 

померлих до 1992 року
19. Довідка про останнє місце реєстрації спадкодавця (померлої особи) із зазначенням 

осіб, які зареєстровані з ним за однією адресою, та наявності чи зміни заповіту
20 Характеристика на особу

Секретар ради Юрій Блищик


