
 

 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ХЕРСОНСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

Чотирнадцятої сесії сільської ради восьмого скликання 

 
23 вересня 2021 року          №284 

 

Про делегування виконавчому комітету 
Музиківської сільської ради повноважень щодо 
вчинення нотаріальних дій 

  

Керуючись п.п. 5 п. «б» ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ч.1 ст. 37, п. 4 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про нотаріат», наказом Міністерства 
юстиції від 07 липня 2011 року № 1810/5 «Про затвердження Положення про спадковий 
реєстр», враховуючи висновки постійної комісії з питань прав людини, законності, 
запобігання корупції, депутатської діяльності та етики, сесія сільської ради   

  
В И Р І Ш И Л А: 
  
1. Делегувати виконавчому комітету Музиківської сільської  ради 

повноваження щодо вчинення нотаріальних дій, а саме: вживання заходів щодо охорони 
спадкового майна; посвідчення заповітів (крім секретних), дублікатів заповітів, змін та 
скасування заповітів тощо, для  реєстрації  зазначених дій у Спадковому реєстрі, видачу 
дублікатів посвідчених ними документів; засвідчення  вірності копій (фотокопій) 
документів і виписок з них; засвідчення справжності підпису на документах; на посвідчення 
довіреності осіб, які проживають у населених пунктах, де немає нотаріусів, крім 
довіреностей на  право  розпорядження нерухомим майном, довіреності на управління і 
розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та 
розпорядження транспортними засобами. 

2. Уповноважити на вчинення нотаріальних дій, зазначених у п.1 цього рішення, 
наступних посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого комітету Музиківської 
сільської ради ради: 

2.1 Добринчук Катерину Дмитрівну, адміністратор відділу ЦНАП ВК 
Музиківської сільської ради на території сіл Східне та Загорянівка Музиківської сільської 
ради.  

2.2. Погрібну Людмилу Сергіївну - секретаря виконавчого комітету Музиківської 
сільської ради на території сіл Музиківка, Висунці та Мірошниківка Музиківської сільської 
ради та на період відсутності адміністратора відділу ЦНАП ВК Музиківської сільської ради 
Добринчук Катерини Дмитрівни (відпустка, хвороба, відрядження, навчання та ін.) на 
території сіл Східне та Загорянівка; 



2.3. Лейбзона Савелія Нолєвича, сільського голову на період відсутності 
секретаря виконавчого комітету Музиківської сільської ради Погрібної Людмили Сергіївни 
(відпустка, хвороба, відрядження, навчання та ін.); 

3. Посадовим особам вказаним в пункті 2 цього рішення при здійсненні 
повноважень з вчинення нотаріальних дій використовувати печатку Виконавчого комітету 
Музиківської сільської ради, з зображенням Державного Герба України. 

4. Клопотати перед Херсонською філією державного підприємства 
«Національні інформаційні системи» про внесення виконавчого комітету Музиківської 
сільської ради  у довідникову базу користувачів Спадкового та інших реєстрів. 

5. Доручити секретарю сільської ради Погрібній Л.С. направити дане рішення 
Херсонської філії державного підприємства «Національні інформаційні системи». 

6. Визнати такими, що втратили чинність рішення Музиківської сільської  ради 
від 12.02.2021 року № 86, від 17.11.2020 № 6. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Музиківського 
сільського голову Лейбзона С.Н.  

 
 
Секретар сільської ради       Людмила ПОГРІБНА  

  


