
                                                                           

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 09 грудня 2022 року                                                               № 3272-35-VIII 

 

Про уповноваження старост  

на вчинення нотаріальних дій 

 

Розглянувши подання депутата міської ради Балановського О.В. від 01 грудня 2022 

року № 1812/02-17, відповідно до статті 541 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статей 1, 37, 40, 58 Закону України «Про нотаріат», враховуючи рішення 

Білоцерківської міської ради від 15 грудня 2020 року № 16-03-VIII «Про затвердження на 

посаду старости», від 30 вересня 2021 № 1600-17-VIII «Про утворення старостинських 

округів», від 25 листопада 2021 № 1955-21-VIII «Про затвердження Положення про 

старосту» (зі змінами), з метою належного та своєчасного сприяння реалізації законних 

прав громадян,  забезпечення  виконання повноважень старост у сільських населених 

пунктах старостинських округів Білоцерківської міської територіальної громади, міська 

рада вирішила: 

 

1. Уповноважити старост Білоцерківської міської територіальної громади, як 

посадових осіб місцевого самоврядування, на вчинення у сільських населених пунктах 

старостинських округів нотаріальних дій, визначених пунктами 1-5 частини 1 статті 37 

Закону України «Про нотаріат» (вживають заходів щодо охорони спадкового майна; 

посвідчують заповіти (крім секретних); видають дублікати посвідчених ними документів; 

засвідчують вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них; засвідчують 

справжність підпису на документах) та пунктом 4 частини 2 статті 40 Закону України 

«Про нотаріат» (посвідчення довіреностей): 

- старосту Вільнотарасівського старостинського округу Костину Ольгу Василівну на 

території сіл Вільна Тарасівка, Володимирівка, Гайок Білоцерківської міської 

територіальної громади Київської області; 

- старосту Дроздівського старостинського округу Литвина Олександра Миколайовича 

на території сіл Дрозди, Мазепинці, Сидори Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області; 

- старосту Піщанського старостинського округу Музику Василя Романовича на 

території села Піщана Білоцерківської міської територіальної громади Київської області; 

- старосту Пилипчанського старостинського округу Нечипоренко Галину Григорівну 

на території сіл Пилипча, Городище, Глибочка Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області; 



- старосту Терезинського старостинського округу Житовоз Світлану Анатоліївну на 

території селища Терезине Білоцерківської міської територіальної громади Київської 

області; 

- старосту Томилівського старостинського округу Дідика Павла Анатолійовича на 

території села Томилівка Білоцерківської міської територіальної громади Київської 

області; 

- старосту Храпачанського старостинського округу Сироту Дмитра Романовича на 

території сіл Глушки, Скребиші, Храпачі Білоцерківської міської територіальної громади 

Київської області; 

- старосту Шкарівського старостинського округу Ткаченко Юлію Віталіївну на 

території села Шкарівка Білоцерківської міської територіальної громади Київської 

області. 

2. Присвоїти реєстрам для реєстрації нотаріальних дій старостами наступні індекси: 

- Вільнотарасівському старостинському округу Білоцерківської міської 

територіальної громади Київської області -01; 

- Дроздівському старостинському округу Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області - 02; 

- Піщанському  старостинському округу Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області - 03; 

- Пилипчанському старостинському округу Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області - 04; 

- Терезинському старостинському округу Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області - 05; 

- Томилівському  старостинському округу Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області; - 06 

- Храпачанському старостинському округу Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області - 07; 

- Шкарівському старостинському округу Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області - 08. 

3. Довести до відома старост старостинських округів Білоцерківської міської  

територіальної громади про необхідність керуватися у своїй роботі Порядком вчинення 

нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, затвердженим 

наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2011 року № 3306/5.   

4. Виконавчому комітету Білоцерківської міської ради затвердити опис гербових 

печаток із зазначенням відповідного номеру, що збігатися з присвоєнням індексом реєстру 

для реєстрації нотаріальних дій при вчиненні нотаріальних дій старостами у сільських 

населених пунктах старостинських округів Білоцерківської міської територіальної 

громади. 

5.Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради забезпечити виготовлення гербових печаток для вчинення нотаріальних дій 

старостами старостинських округів Білоцерківської міської територіальної громади.  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань прав людини, законності, оборонної роботи, запобігання корупції, з питань 

децентралізації, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту. 



 

Міський голова                     Геннадій ДИКИЙ 

 


