
 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Коломийського району Івано-Франківської області 
Восьме демократичне скликання 

Друга (позачергова) сесія 

 

РІШЕННЯ 

від 16 грудня 2020 р.         смт Печеніжин 

№13-2/2020 
 

Про внесення змін щодо  
найменування юридичної особи 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статтями 4 та 8 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних 
громад», статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» з метою 
приведення у відповідність найменування юридичної особи Печеніжинська 
селищна рада об’єднаної територіальної громади (ЄДРПОУ:40157159) до вимог 
Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» та 
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 
самоврядування і районних державних адміністрацій», сесія Печеніжинської 
селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Внести зміни до найменування юридичної особи замінивши 

Печеніжинська селищна рада об’єднаної територіальної громади 
Коломийського району Івано-Франківської області (ЄДРПОУ: 40157159) на 

Печеніжинська селищна рада. 

2. Печеніжинському селищному голові Довіраку Ігорю Васильовичу: 
2.1. В установленому законодавством порядку внести зміни до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань. 

2.2. Виготовити гербові печатки згідно вимог чинного законодавства.  
2.3. Затвердити склад комісії для складання акту та знищення гербових 

печаток, штампів та кутових штампів. 
2.4. Призначити відповідальних посадових осіб за облік, збереження та 

використання печаток, штампів Печеніжинської селищної ради та ввести в дію 
з дня внесення відповідних реєстраційних змін державної реєстрації. 

3. Керівникам структурних підрозділів та посадовим особам селищної 
ради протягом шести місяців з дня прийняття даного рішення привести свої 
нормативно-правові акти у відповідність із цим рішенням  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного 
голову Ігоря Довірака. 
Селищний голова                                                                                 Ігор Довірак 
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