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ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
___________ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ (ПРОЄКТ) 

____ червня 2021  року                                                                                     №____ 
м. Чортків

Про присвоєння індексів реєстрам
для реєстрації нотаріальних дій

	З метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних дій уповноваженими посадовими особами  Чортківської міської ради, для уникнення дублювання нумерації при вчиненні нотаріальних дій  при реєстрації в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій старостами старостинських округів міської територіальної громади, відповідно до ст. 37, ст.52 Закону України              «Про нотаріат», п.2.12 Розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування  затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2011 року № 3306/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2011 року за № 1298/20036 (зі змінами) та  керуючись ст. 26, п.п.5 п. «б» ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
	1. Присвоїти індекси реєстрам для реєстрації нотаріальних дій  старостам  враховуючи рішення міської ради від 03 січня 2020 року №1766 "Про виготовлення номерних печаток та штампів старостам сіл Бичківці, Біла, Росохач, Скородинці Чортківської міської ради" та від 20 лютого 2020 року №1822  "Про виготовлення номерних печаток та штампів старостам сіл Горішня Вигнанка та Пастуше Чортківської міської ради", а саме:
- Бичківський старостинський округ індекс - 1;
- Білівський старостинський округ індекс - 2;
- Росохацький старостинський округ індекс - 3;
- Скородинський старостинський округ індекс - 4;
- Горішньовигнанський старостинськимй округ індекс - 5;
- Пастушівський старостинський округ індекс - 6.
	2. Запис на оформленому старостою документі здійснювати у вигляді такого набору цифр: 1-2; 3-4; 5-1 тощо, де перша цифра означає індекс реєстру для реєстрації нотаріальних дій старости, який відповідає номеру, вказаному у п.1 даного рішення.




	3.Копію рішення направити у старостинські округи Чортківської міської територіальної громади та Тернопільську регіональну філію ДП "Національні інформаційні системи".
	4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань депутатської етики та дотримання законності.

Міський голова                                                               Володимир ШМАТЬКО
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