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[1ро 3атвердя(ення !1орядку обл!ку,
використання' збер1гання та знищення
печаток|пштамп!ву9угу!вськ1й
районн!й дерэпсавн1й адм!н1страц![
)(арк!всько| област|

3 мето}о забезпечення належного обл|ку, збер|гання та викл}очення
безконтрольного використанн'1 печаток | тптамп|в у 9угу?вськ|й районн|й
дерхсавн|й адм|н|страц|| )(арк|всько| област|, в|дпов|дно до 1нструкц|| з

д1ловодства в 9угу|вськ|й районн|й дер:кавн|й адм|н|страц|| )(арк|всько|
област|, затвердт{енот ро3порядх{енням голови районно| дерэкавно|
адм|н|страц|| в|д 07 нервня2018 року ]ф 217 (з| зм1нами), керу}очись статтями
6, з9 3акону 9кра!ни *|{ро м|сцев| дерэкавн1 адм|н1страц|]>>:

1. 3атвердити |{орядок обл|ку, використання, збер1гання та знищення
печаток | ш:тамп|в у 9угу|вськ|й районн|й дер>кавн|й адм|н1страц|| )(арк1всько?
област| (д-1 _ |[орядок), що додастьоя.

2. !{ер|вникам структурних п|дрозд|л|в районно| деря{авно| адм|н1страц!| та
!1 апарату забезпечити дотримання вимог з€}значеного |{орядку.

з. Бизнати таким, що втратило чинн|сть, розпоряд)кення голови районно}
державно| адм|н|страц|| втд 26 кв|тня 2019 року )х1э 114 <|{ро затверд)кення
|{орядку обл!ку, використаннъ збер|гання печаток | тштамп|в у 9угу|вськ|й

районн|й дер:кавн|й адм|н|страц||>.
4. 1{онтроль за виконанням розпорядх{ення покласти на кер|вника апарату

районно| дер)кавно| адм|н|страц|| 1етяну Фмельченко.



3АтввРджвно
Розпорядх{ення голови районно|
дер)кавно| адм1н1страц|?

}0}1 тшюц м 2\ ы

поРядок
обл1ку, використання' збер!гання та 3ни[цення печаток 1 пптамп!в

у т{угу|вськ!й районн1й деря(а вн !й адм1н!страц1! [арк!всько| обла ст1

1. 3агальн! полоэпсення

1.1. 1_{ей |{орядок визначае процедуру обл|ку, використання, збер1гання та
знищення печаток | ш:тамп|в в апарат| та структурних п|дрозд|лах 9угу|всько|

районно| дер)кавно| адм|н|страц|| [арк1всько| област| (дал1 _ районна дер}кавна
адм|н|страц|я).

|.2. у порядку, встановленому чинним законодавством' орган|зац|йно-

розпорядн|, адм|н|стративно-господарськ|, ф|нансов1, бухгалтерськ| та |нтш|

документи' що створен| в апарат| та структурних п|дрозд|лах районно|
дерх{авно| адм|н|сщац1|, коп|| цих документ1в скр|плтототься печатками' а 11а

вх|дних та вих|дн| документах проставля}оться 1штампи.

1.з. в аларат| та с}руктурних п|дрозд|л ах районно| дерт<авно| адм|н|страц||
використовусться печатка |з зображенням !ер;кавного [ерба 9кра!ни | повного
найменування установи (дал| _ гербова пенатка),
зобра>кення !ер>кавного [ерба }кра|ни та 1птампи.

а такох{ |нтп| печатки без

! випадках, передбаиених поло)кеннями про консультативн1, дорадч1 та
!ншт| допом|хсн| органи' олу>кбита ком|с|| районно| дерхсавно| адм|н|страц||, так|
органи використову}оть власн| печатки, у тому числ| |з зобраэкенням

.{ертсавного [ерба 9кра|ни.
|.4. 3разки та олиси гербових печаток, печаток без зобрая<ення

!ер>кавного [ерба 9кра|ни районно| дер}{авно] адм1н|страц||, затверд>кен|

постановото 1(аб|нету 1\{|н|стр|в )/кра!ни в|д 23 серпня 1995 року !{э 672 <|{ро

затверд}!(ення зразк|в ! опио|в гербових печаток' малих гербових печаток,
печаток без зобрахсення !ерх<авного [ерба !кра|ни, табличок обласних,
1(и]всько| та €евастопольсько] м|ських, районних' районних у м|отах 1{исв| та

€евастопол| дер>кавних адм|н!страц|й> (з| зм|нами).
1.5. Биготовлення та обл1к видач| печаток | шлтамп|в' що використову1оться

в апарат| районно| дер)кавно| адм|н|страц||, покладасться на в|дд|л

документального забезпечент{'1 та контрол}о а|тарац районно| дер>кавно|
адм|н|страц||.

Биготовлення та обл|к видач| печаток | тптамп|в у структурних п|дрозд|лах

районно[ дер)кавно| адм|н|страц|| покладасться т1а кер|вника або посадову
особу, яка визначена кер|вником в1дпов|дного сщуктурного п|дрозд|лу

районно| деря{авно| адм|н1страц||. |

,{\ф
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2. 0бл1к печаток ! пштамп|в

2.|. ||ечатки | тптампи, !!{Ф використову}оться в апарат1 та структурних
п|дрозд|лах районно| дер}кавно? адм|н|сщац||, п|длягатоть обов'язковому
обл|ку. |акий обл|к ведеться в ){урнал1 в|дбитк|в печаток та 1птамп|в | }{урнал|

обл1ку видан| печаток та 1штамп|в, зг1дно 3 додатками 1',2.

2.2. }{(урнали вкл}оча}оться до номенклатуРу1справ алаРату та структурних
п|дрозд|л|в районно| дерх<авно| адм{н|страц||. Аркутп| хсурналу нумеру}отьоя'
про1пива}оться та скр|плтототься печатко}о без зобра;кення !ерхсавного [ерба
}кра!ни.' 2.з. Фсоби, як| персон€ш1ьно в1дпов1да}оть за обл|к печаток | тптамп|в в

апарат| та структурних п|дрозд|лах районно| дер)кавно| адм|н1сщац||,

визначатоться в|дпов|дно наказами кер|вника алФату районно| дерх<авно|
адм|н|страц|| та наказами кер|вник|в структурних п|дрозд1л1в

д ерх{авно| адм|н|страц1|.
раионно1

3. Бикористання печаток | шлтамппв

3.1. Ёа документах' що засв|днутоть права щомадян | торидинних ос|б, на

яких ф|ксуеться факт витрати котшт|в | проведення операц|й з матер|альними

ц|нностями, п|дпис посадово| (в|дпов1дально|) особи скр|плтосться гербово}о
печатко}о

[{ерел|к |нтпих документ|в, л|длиси на яких скр|плтототься гербовото
г{ечатко}о, визначаетъся [нструкц!сто з д|ловодства в 9угу|вськ|й районн|й
державн|й адм|н|сщац|| )(арк|всько| област|, затверд)кено}о розпоряд)кенням
голови районно| дер)кавно| адм|н|страц||.

[ербовото печаткото районно| деря{авно] адм|н|страц|| скр|плтототься

документ||, 1!Ф п|дписан| головото районно| державно| адм1н|страц1|, пер11]им

заступником' заступниками голови, кер|вником апарату районно| деря<авно|
адм1н|страц||.

[ербовото печатко}о структурних п|дрозд|л1в районно| дер>кавно|
адм|н|страц|| скр|плтототься документ!, 1{Ф п|дписан1 кер1вником в|дпов1дного
структурного п|дрозд|лу, його заступником або |нтпото особото, яка виконуе
повноват{ення кер|вника у порядку, визначеному чинним законодавством.

|{ечатками консультативних' дорадчих та |нтпих допом|я<них орган|в,
слухсб та ком|стй районно| дерт<авно] адм|н|страц|| скр|пл1о1оться документи,
п1дписан| головото з€вначених орган1в.

3.2.||ечатки | тштампи без зоброкення ,,{ерт<авного [ерба 9кра|ни
використову}оться для :

посв|дчення коп|й документ|в, що надсила1оться;
засв|днення розмноя{ених прим1рник|в розпорядчих документ|в;
засв1дчення факту реестрац|] вх|дних документ1в;
|нтпих в|дм|ток дов|дкового характеру.
3.3. Фсоби, як\ несуть персональну в1дпов!дальн|сть за використання та
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збер|гання печаток | тптамп|в в аларат1 та структурних п|дрозд|лах районно|
дер)кавно| адм|н|страц|!, визнача}оться в|дпов|дно до наказ!в кер|вника а||арац

районно| дер)кавно| адм|н|страц|| та наказ|в кер|вник|в структурних п|дрозд|л|в

районно| дерх{авно] адм|н|страц1|.
|{ерсональна в|дпов|дальн|сть за обл1к, використання та збер|гання

печаток консультативних) дорадчих та |нтпих допом|>кних орган|в, слу>к6 та
ком1с|й районно| дер)кавно| адм|н|страц|| покладасться на !х секретар|в.

3.4. |и:мчасова передача гербово'т печатки в1дпов|дальною особото 1нтп|й

посадов|й особ|, яка ]т зам|щуе, в|добрах<аеться в }{урнал| обл1ку видан|
печаток та тптамп|в.

4. 3бер1гання печаток | пштамп|в

4.1. [{ечатки | тштампи повинн| збер|гатисяу сейфах або металевих тпафах.

4.2. [|ерев|рка наявност| печаток | тштамп|в' стану дотримання ре>киму }х

використання та збер|гання) обгрунтованост| знищення зд1йснтоеться щороку
ком|с|сто.

1ака ком|с|я в районн|й дер>кавн|й адм|н|страц|| утвор}осться
розпорядя{енням голови районно| дер)кавно| адм|н|страц||.

|{ро результати перев|рки наявност| печаток | тптамп|в роблятьоя в1дм|тки
в ){{урнал| в|дбитк|в печаток та тштамп1в п|сля останнього запиоу. }раз|
пору1пенъ|я лравил обл|ку, використаъ|ня | збер|гання печаток | тштамп|в ком!с|я
проводить слух<бове розсл|дування. Результати розсл|дування оформля1оться
актом дов!льно| форми та довод яться до в|дома голови районно| дерх<авно|
адм|н|страц1!.

4.з.у раз| втрати печаток | тптамп|в кер|вник аларату

районно| дер)кавно] адм|н1страц1| та кер|вники структурних п|дрозд|л|в

районно| дер}т{авно| адм|н|страц|| зобов'язан| негайно пов|домити про це голов1

районно| дер)кавно| адм|н1страц1|, його пер1шому заступнику, заступникам
голови районно| дер)кавно] адм|н|страц|| та в}киту| заход|в для |х роз1пуку.

4.4. 1(онщоль за дотриманням |{орядку в апарат| районно| дерх<авно|
адм|н|страц|| покладаеться на кер|вника аларату районно| дерэкавно|
адм|н|страц||, у структурних п|дрозд|лах районно| дер)кавно| адм|н|страц|| - на
!х кер|вник|в.

5. 3нищення печаток ! пштамп!в

5.1. |{ечаткита 111тампи знищу}оться в раз|:
по1пкод)кення, зно1пення' непридатност| до викор ист аъ|ъ|я в робот| ;

л|кв|дац||, реорган|зац1| чи перейменування структурного п|дрозд|лу

районно| дер)кавно| адм|н|страц||.
5.2. у 1'*1 зно1шення/потшкод)кення печатки та 1штампи або л|кв|дац||'

реорган|зац|| чи перейменування структурного п|дрозд|лу районно| дер>кавно|
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адм|н|страц|| користувач допов|дас своему безпосередньому кер|вников| та

разом з| слркбовок) запискою повертас ]{ в|дпов1дальному за обл|к.

5.3. Б|дпов|дальний за обл|к допов|дае про повернення печатки
кер|вников| аларату районно| дерх{авно] адм|н|страц|| або кер|внику
структурного п|др озд!лу районно| дерэкавно| адм|н|страц||.

5.4. Розпорядх{енням голови районно| дер>кавно| адм|н|страц|] або наказом
кер|вника структурного п|дрозд|лу районно| дер)кавно| адм|н|страц||

утвор}остьоя ком|с|я у склад| не мен1ше трьох ос|б для п|дтверА)кення

необх|дност| вилученн'{ та 3нищення печатки, вилучас та знищуе ]1 тпляхом

подр|бнення, про що складаеться акт.
5.5. |{!сля знищення печатки в|дпов|дальний за обл1к робить в1дпов|дний

запис у }{урнал| в|дбитк|в печаток та ш:тамп|в |з зазначенням дати | номера акта
про [т знищення.

}(ер!вник апарату районно!
дер)!(авно[ адм!н!страц!| м'*'ф: [етяна омшльчш,нко



,{одаток 1

до |!орядку
(пункт 2.1)
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!одаток 2

до |{орядку
(пункт 2.1)

жуРнАл
обл|ку видант печаток та шдтамп|в

м 3|дбитки
печаток |

шлтамп|в

|\осада, власне |м'я та пр|звище
в|дпов|дально| особи, яка

перед€}ла

посада, власне \м' я тапр!звище
в|дпов|дально[ особи' яка

отрим€|"ла
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