
 
Україна  

Верхнянська сільська рада  
об’єднаної територіальної громади 

Калуського району Івано-Франківської області 
Восьма сесія восьмого скликання 

                                                       (позачергова) 
Від 17 березня  2021 року                                                    с.Верхня 

№ ________/2021                                             

проект Р І Ш Е Н Н Я  
 

Про затвердження старости 

Довговойнилівського старостинського округу 

Верхнянської сільської ради ОТГ 

 

                Відповідно до частини 1 ст.54-1 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України « Про  внесення змін до 
деяких законодавчих  актів України , щодо вдосконалення виборчого  
процесу» № 805-ІХ від 16.07.2020 року , Верхнянська сільська рада 
об’єднаної територіальної громади 

 

в и р і ш и л а: 
1.Затвердити на посаду старости: 
 села Довгий  Войнилів   - __________________________________ 

 

2.Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування» присвоїти старості Довговойнилівського старостинського  
округу  Верхнянської сільської ради ОТГ 

       ____________________________  _______ ранг ______категорії 
       посадової  особи  місцевого самоврядування. 
3. Ввести в склад виконавчого  комітету  Верхнянської сільської ради 
ОТГ_____________________________________________________________
,старосту Довговойнилівського  старостинського округу. 
4.Внести зміни до рішення  сесії   Верхнянської сільської ради ОТГ  
№11-1/2020  «Про затвердження виконавчого комітету  сільської ради 

»,ввівши________________________________ в  зв’язку з затвердженням 
його на  посаду  старости Довговойнилівського старостинського округу. 
5. Організацію виконання даного рішення покласти на секретаря сільської  
ради, заступника сільського голови, згідно з розподілом обов’язків. 

Сільський голова                        Михайло Маліборський 



                                                           
Україна  

Верхнянська сільська рада  
об’єднаної територіальної громади 

Калуського району Івано-Франківської області 
                                 восьма сесія восьмого скликання 

 ( позачергова) 

Від  17 березня  2021 року                                                    с.Верхня 

№ ________/2021                                           

проект Р І Ш Е Н Н Я 
  

Про визнання  Відділу-ЦНАП 

виконавчим органом, уповноваженим 

здійснювати державну реєстрацію актів 

цивільного  стану на  території  
Верхнянської сільської ради ОТГ 

 

 Беручи до  уваги наказ Міністерства юстиції України від 17.12.2019 
року №4052/б « Про відділи державної  реєстрації» ,відповідно до  підпункту 
5 пункту «б» частини 1 ст.38 Закону України “Про місцеве самоврядування 
в Україні”, стаття 4 та частини 2 статті 6 Закону України «  Про державну  
реєстрацію  актів цивільного  стану» ,рішення сесії Верхнянської сільської 
ради ОТГ № 19-1/2020 від 26.11.2020  «Про здійснення  повноважень у  
сфері державної реєстрації актів  цивільного стану начальником ЦНАП» , з 
метою надання  якісних  послуг з державної реєстрації  актів цивільного 
стану  через ЦНАП , Верхнянська сільська рада об’єднаної територіальної 
громади 

в и р і ш и л а : 
 

1. Визнати Відділ-ЦНАП Верхнянської сільської ради ОТГ 
виконавчим органом, уповноваженим здійснювати державну 
реєстрацію актів  цивільного  стану . 

2. Покласти обов’язки з державної реєстрації  актів  цивільного стану 
та складання звітності перед Калуським міськрайонним відділом  

державної реєстрації  актів  цивільного стану Південно-Західного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції ( м.Івано-

Франківськ)  на Данюка Сергія  Івановича –начальника  Відділу-

Центру  надання адміністративних  послуг Верхнянської сільської 
ради ОТГ . 
 

Сільський голова                      Михайло  Маліборський 
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