
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

_______ 2021 року №

Про внесення змін в рішення 
виконавчого комітету № 43 від 10 
березня 2021 року «Про затвердження 
зразку та опису номерних гербових 
печаток Володимирецької селищної ради 
та покладання обов’язків»

З метою забезпечення ефективної роботи В о л о димирецької 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 інших 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
ВИРІШИВ:



1. Внесеннти зміни в рішення виконавчого комітету володимирецької 
селищної ради № 43 від 10 березня 2021 року «Про затвердження зразку та 
опису номерних гербових печаток Воло димирецької селищної ради та 
покладання обов’язків доповнивши рішення п.5. наступного змісту:

«5. Делегувати право селищному голові Василю КОВЕНЬКО на час 
тимчасової відсутності (хвороба, відпустка та інше) осіб визначених п. 2 
рішення покладати відповідальність за виконання повноважень та обов’язків, 
визначених пунктами 2 цього рішення своїм розпорядженням.»

2. П. 5 рішення виконавчого комітету Володимирецької селищної 
ради № 43 від 10 березня 2021 року «Про затвердження зразку та опису 
номерних гербових 
обов’язків вважаті

І ... І
Селищний ГОЛОВІ

селищної ради та покладання

Василь КОВЕНЬКО


