
 ДОЛИНСЬКА        Затверджено 

    МІСЬКА РАДА    рішенням виконкому від 20.11.2020 № 132 
 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  
адміністративної послуги (НП-05) 

 

ЗАСВІДЧЕННЯ СПРАВЖНОСТІ ПІДПИСУ НА ДОКУМЕНТІ 
 

Суб’єкт надання 

адміністративної  

послуги 
 

Центр надання 

адміністративних 

послуг (найменування, 

місцезнаходження, 

режим роботи, 

телефон, адреса 

електронної пошти та 

вебсайту) 

 

Староста  

 

 
 

Управління надання адміністративних послуг 

м. Долина, вул. Грушевського, 18 

Режим роботи: 

понеділок-середа: 09:00-16:00 
четвер: 09:00-20:00 

п’ятниця: 08:00-15:00 

субота, неділя – вихідний день 

телефон: 2-50-53, 0987344643 

ел. пошта: cnap.dolyna.info@gmail.com 

www.cnap.dolyna.if.ua 

        Старостинські округи 

вул. Шевченка, 103а с. Лоп’янка 0347421397 

вул. Івана Франка, 303а, с. Грабів 0347421360 

вул. Тур’янська, 40 с. Мала Тур’я 0347754414 

вул. Центральна, 22, с. Солуків 0347751500 

Режим роботи:  

понеділок, вівторок, середа, четвер з 08:00 год. до 17:10 год 

п’ятниця з 08:00 год. до 16:00 год. 

перерва на обід з 12:00 год. до 13:00 год.  

субота, неділя – вихідні 

Перелік документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

1. Паспорт громадянина України (для підтвердження особи) 

2. Картка платника податків (ідентифікаційний код) 

3. Документ для засвідчення підписом 

Порядок та спосіб  

подання документів, 

необхідних для 

отримання 

адмін.послуги 

У паперовій формі документи подаються заявником особисто або 

його представником (законним представником) або надсилаються  

поштою. 

 

Платність 

(безоплатність)  

Безоплатно 

  

Строк надання адмін. 

послуги: 

Протягом одного робочого дня. 

Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Документ засвідчуються підписом старости. У документі 

зазначається найменування адміністративного органу, дата надання 

адміністративної послуги; прізвище, ім’я, по батькові та адреса 

заявника; посада, прізвище та ініціали старости, що засвідчив 

документ і скріплюються гербовою печаткою Долинської міської 

ради. 

Можливі способи 

отримання відповіді 

(результату) 

Особисте звернення в центр надання адміністративних послуг або 

до старост населених пунктів об’єднаної територіальної громади. 

 Нотаріальні дії вчиняються в приміщенні органу місцевого 

самоврядування. В окремих випадках, коли громадянин не може 

http://www.cnap.dolyna.if.ua/


з’явитися в зазначене приміщення, нотаріальні дії можуть бути 

вчинені поза вказаним приміщенням. 

Акти законодавства, 

що регулюють порядок 

та умови надання 

адмін. послуги 

1. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 №3425-XII, (ст. 37); 

2. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку 

вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого 

самоврядування» від 11.11.2011 № 3306/5, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 14.11.2011 р. за № 1298/20036. 
 


