
 
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 10 листопада 2021 року         № 178 

с. Дмитрівка 

 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Дмитрівської 
сільської ради від 30 червня 2021 
року № 113 "Про уповноваження 
посадової особи на вчинення 
нотаріальних дій та посвідчення 
довіреностей, прирівняних до 
нотаріально посвідчених" 

 

Відповідно до підпункту 5 пункту «б» частини першої статті 38 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 37, 40, 58 Закону 
України «Про нотаріат», пунктів 1.1, 1.2 Порядку вчинення нотаріальних дій 
посадовими особами органів місцевого самоврядування, затвердженого наказом 

Міністерства юстиції України від 11 листопада 2011 року № 3306/5, пункту 1 
постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року № 419 «Про 
порядок посвідчення заповітів і довіреностей, прирівняних до нотаріально 
посвідчених», виконавчий комітет Дмитрівської сільської ради  
 

вирішив: 
 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Дмитрівської сільської ради 
від 30 червня 2021 року № 113 "Про уповноваження посадової особи на 
вчинення нотаріальних дій та посвідчення довіреностей, прирівняних до 
нотаріально посвідчених", виклавши пункти 1, 2 рішення у новій редакції: 
 "1.Уповноважити КАМІНСЬКУ Людмилу Володимирівну, секретаря 
Дмитрівської сільської ради, як посадову особу органу місцевого 
самоврядування та члена виконавчого комітету Дмитрівської сільської ради, з 
19 липня 2021 року вчиняти нотаріальні дії, передбачені частиною першою 
статті 37 Закону України «Про нотаріат» (в обсягах, що відповідає вимогам 
чинного законодавства) на території сіл Дмитрівка, Плоске, Калинівка, 
Гостинне, Веселий Кут, Долина, Макариха, Новопокровка, Цибулеве, 
Іванківці, Заломи, Юхимове Дмитрівської сільської територіальної громади 
Кропивницького району Кіровоградської області. 
2. Уповноважити КАМІНСЬКУ Людмилу Володимирівну, секретаря 
Дмитрівської сільської ради, як посадову особу органу місцевого 
самоврядування та члена виконавчого комітету Дмитрівської сільської ради, з 



 2 

19 липня 2021 року посвідчувати довіреності, прирівняні до нотаріально 
посвідчених, на території сіл Дмитрівка, Плоске, Калинівка, Гостинне, 
Веселий Кут, Долина, Макариха, Новопокровка, Цибулеве, Іванківці, Заломи, 
Юхимове Дмитрівської сільської територіальної громади Кропивницького 
району Кіровоградської області." 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

 

 

Дмитрівський сільський голова     Наталія СТИРКУЛЬ 


