
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

 

17.03.2021                                       Михайлівка                               № 18 - р/02-07 

 

 

Про присвоєння індексів реєстрам  

для реєстрації нотаріальних дій  

старостами старостинських округів 

Михайлівської сільської ради 

 

 

Відповідно до пункту 20 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 37 Закону України «Про нотаріат», пункту 

2.12 Розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами 

органів місцевого самоврядування, враховуючи рішення Михайлівської 

сільської ради від 18.12.2020 № 1 - 25/VІІІ «Про покладання обов’язків із 

вчинення нотаріальних дій, проведення державної реєстрації актів цивільного 

стану, вчинення дій щодо ведення погосподарського обліку», від 22.01.2021  

№ 3 - 1/VІІІ «Про утворення старостинських округів на території 

Михайлівської сільської ради та затвердження Положення про старосту», з 

метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних дій уповноваженими 

посадовими особами Михайлівської сільської ради з о б о в`я з у ю: 

1. Старостам Михайлівської сільської ради: 

- при реєстрації в реєстрі нотаріальних дій виконавчого комітету 

Михайлівської сільської ради враховувати нумерацію, зазначену в рішенні 

Михайлівської сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 1/VІІІ «Про утворення 

старостинських округів на території Михайлівської сільської ради та 

затвердження Положення про старосту»; 

 

- запис на оформленому старостою документі здійснювати у вигляді такого 

набору цифр: 1-2; 2-1; 3-1; 4-1 тощо, де перша цифра означає індекс реєстру 

для реєстрації нотаріальних дій старости, який відповідає номеру 

старостинського округу, вказаному у рішенні Михайлівської сільської ради від 



22.01.2021 № 3 - 1/VІІІ «Про утворення старостинських округів на території 

Михайлівської сільської ради та затвердження Положення про старосту» 

(перелік додається), а друга цифра - порядковий номер запису нотаріальної дії 

у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючу 

справами (секретаря) виконавчого комітету сільської ради Валентину 

ДАНІЛЕНКО. 

 

 

Сільський голова                                                                       Тарас ПЛУЖНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Додаток 

                                                                                          до розпорядження  

                                                                                          сільського голови 

                                                                                          17.03.2021 № 18 - р/02-07 

 

 

П Е Р Е Л І К 

старостинських округів Михайлівської сільської ради 

 

 

          Номер    Назва старостинського округу 

          округу 

 

№ 1     – Жаботинський старостинський округ;  

№ 2     – Райгородський старостинський округ;  

№ 3     – Ребедайлівський старостинський округ; 

№ 4     – Ревівський старостинський округ. 

 

 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету 

Михайлівської сільської ради                                           Валентина ДАНІЛЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


