
 

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради № 1701-86-VII від 24 
січня 2020 року  «Про створення відділу інспекції з паркування Гірської 
сільської»  
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
та згідно вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів», 	
Гірська сільська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до рішення Гірської сільської ради № 1701-86-VII від 24 
січня 2020 року  «Про створення відділу інспекції з паркування 
Гірської сільської», а саме: 
- Пункт 3 рішення Гірської сільської ради № 1701-86-VII від 24 січня 

2020 року  «Про створення відділу інспекції з паркування Гірської 
сільської» доповнити підпунктом «3.1. Затвердити форму та опис 
службового посвідчення посадових осіб відділу інспекції з 
паркування Гірської сільської ради відповідно до додатку 3» 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного 
розвитку 

 
с. Гора 
від                              року 
№          -          -VІІ    
 
 
Сільський голова                                                                     Р.М. Дмитрів 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 2  

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
рішення Гірської сільської ради 
 від __.__.2020 року № _______ 

 
ФОРМА 

службового посвідчення посадових осіб відділу інспекції з паркування 
Гірської сільської ради 

 
Лицьовий бік 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Внутрішній бік 

 
 

ПОСВІДЧЕННЯ № _____ 
 
___________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові) 
___________________________ 

___________________________ 
 

                          Голова ___________________ 
                 М. П. 

Дата видачі «___»_______20___ року 

 
 
Посада ___________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

 

  
 
Термін дії посвідчення:_____________________ 
 

         

                                          
 
 
                                                                 

Відділ інспекції з паркування Гірської 
сільської ради 

 
Місце 

для фото 



ОПИС 
службового посвідчення посадових осіб відділу інспекції з паркування 

Гірської сільської ради 
 

Службове посвідчення має вигляд книжки розміром  
60 × 90 мм у твердій обкладинці темно-червоного кольору. 

На лицьовому боці службового посвідчення розміщено виконаний напис: 
„Відділ інспекції з паркування Гірської сільської ради”. 
 
На внутрішньому боці зліва розміщено текст:  
 

                      
                        ПОСВІДЧЕННЯ № _____ 

 
____________________________  
      (прізвище, ім’я та по батькові) 
____________________________  
____________________________  

 
                          Голова ___________________ 
                 М. П. 

Дата видачі „___”_______20___ року”. 

Фотокартка скріплюється гербовою печаткою Гірської сільської ради. 
На внутрішньому боці справа розміщено текст: 

 
     «Посада ___________________________ 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

 

  
 
       Термін дії посвідчення:_____________________» 
 
Термін дії посвідчення становить п’ять років з дати його видачі 

 
Місце 

для фото 


