
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
18 березня 2020р.   смт.Ємільчине №37 
 
 
Про внесення змін в рішення 
виконавчого комітету селищної 
ради від 27 квітня 2018р. № 62 

 

 
 З метою забезпечення належної роботи з контролю за дотриманням вимог Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, керуючись пп.4 п. «б» ст. 38 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 
коронавірусної хвороби (COVID-19)»,  ст.443 , п.2 ст.255 КУпАП, в зв’язку з необхідністю 
забезпечення карантинних вимог, виконавчий комітет селищної ради 
 
ВИРІШИВ : 
 
1. Внести зміни в рішення виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради від  27 квітня 
2018р. № 62 «Про затвердження зразка протоколу про адміністративні правопорушення та 
уповноваження посадових осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні 
правопорушення», виклавши  пункт 3 в такій редакції  : 
 
«3. Уповноважити посадових осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні 
правопорушення:   
 
1) За порушення, які передбачені у п. 2 ч. 1 ст. 255 КУпАП:  

- начальника юридичного відділу апарату Ємільчинської селищної ради Коваленка А.А.; 
- головного спеціаліста з містобудування, архітектури, будівництва, житлово-комунального 
господарства апарату Ємільчинської селищної ради - Данюка В.П.; 
- діловода Андрієвицького старостинського округу – Коваля І. Ю.; 
- виконуючу обов’язки  Березниківського сільського старости – Шнайдер О.В.; 
- виконуючого обов’язки  Великоглумчанського сільського старости –   Мосійчука  В.А.; 
- діловода Великояблунецького старостинського округу Кучерук Н.І.;  
- виконуючого обов’язки  Кочичинського сільського старости – Дідуса С.І.; 
- виконуючу обов’язки Кривотинського сільського старости – Тичину Л.А.; 
- виконуючого обов’язки Кулішівського сільського старости – Левченка О.С.; 
- виконуючу обов’язки Малоглумчанського сільського старости – Штиль Н.Г.; 
- виконуючого обов’язки Медведівського сільського старости – Руденка С.А.; 
- виконуючий обов’язки Мокляківського сільського старости – Коваленко В.В.; 
- виконуючу обов’язки Осівського сільського старости – Остапенко О.П.; 
- виконуючого обов’язки Підлубівського сільського старости – Лашевича С.К.; 
- виконуючого обов’язки Сербівського сільського старости – Ляшука В.В.; 



- виконуючого обов’язки Сергіївського сільського старости – Кашпуренка Ю.Г.; 
- виконуючого обов’язки Середівського сільського старости – Примака О.О.;    
- виконуючого обов'язки Симонівського сільського старости – Денисюка С.М.;  
- виконуючого обов'язки Степанівського сільського старости Осадчука К.М.;  
- виконуючого обов'язки Тайківського сільського старости – Романчука С.А.;  
 
2) За порушення, передбачені ст. 152 «Порушення державних стандартів, норм і правил у 
сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів» 
КУпАП: 
- в.о.директора  КП «Благоустрій» - Петрук І.В.; 
- бухгалтера – контролера КП «Благоустрій» Ємільчинскої селищної ради – Остапчук К.П.; 
-  інженера відділу благоустрою селищної ради – Романчука В.Г. 
- діловода Андрієвицького старостинського округу – Коваля І. Ю.; 
- виконуючу обов’язки  Березниківського сільського старости – Шнайдер О.В.; 
- виконуючого обов’язки  Великоглумчанського сільського старости –   Мосійчука  В.А.; 
- діловода Великояблунецького старостинського округу Кучерук Н.І.;  
- виконуючого обов’язки  Кочичинського сільського старости – Дідуса С.І.; 
- виконуючу обов’язки Кривотинського сільського старости – Тичину Л.А.; 
- виконуючого обов’язки Кулішівського сільського старости – Левченка О.С.; 
- виконуючу обов’язки Малоглумчанського сільського старости – Штиль Н.Г.; 
- виконуючого обов’язки Медведівського сільського старости – Руденка С.А.; 
- виконуючий обов’язки Мокляківського сільського старости – Коваленко В.В.; 
- виконуючу обов’язки Осівського сільського старости – Остапенко О.П.; 
- виконуючого обов’язки Підлубівського сільського старости – Лашевича С.К.; 
- виконуючого обов’язки Сербівського сільського старости – Ляшука В.В.; 
- виконуючого обов’язки Сергіївського сільського старости – Кашпуренка Ю.Г.; 
- виконуючого обов’язки Середівського сільського старости – Примака О.О.;    
- виконуючого обов'язки Симонівського сільського старости – Денисюка С.М.;  
- виконуючого обов'язки Степанівського сільського старости Осадчука К.М.;  
- виконуючого обов'язки Тайківського сільського старости – Романчука С.А.;  
 
 3)  За порушення, передбачені ст. ст. 197 «Проживання без паспорта громадянина України 
або без реєстрації місця проживання», 198  «Умисне зіпсуття паспорта чи втрата його з 
необережності» КУпАП:  
 
- інспектора загального відділу Марчук В.І.  
- діловода Андрієвицького старостинського округу Коваля І.Ю.;  
- діловода Березниківського старостинського округу Шнайдер О.В.;  
- діловода Великоглумчанського старостинського округу Штиль Л.О.;  
- діловода Великояблунецького старостинського округу Кучерук Н.І.;  
- діловода Кочичинського старостинського округу Крисько Г.С.;  
- діловода Кривотинського старостинського округу  Порайко Ю.Л.;  
- діловода Кулішівського старостинського округу Ходоровську Г.А.;  
- діловода Малоглумчанського старостинського округу Штиль В.М.;  
- діловода Медведівського старостинського округу Данильчук Г.О.;   
- діловода Мокляківського старостинського округу Омельченко О.В.;  
- діловода Осівського старостинського округу Лозко Н.М.;  
- діловода Підлубівського старостинського округу Авраменко С.В.;  
- діловода Симонівського старостинського округу Кічук Л.В.;  
- діловода Сербівського старостинського округу Романчук А.Ф.;  
- діловода Сергіївського старостинського округу Суй Г.А.;  
- діловода Середівського старостинського округу Волощук Г.В.;  



- діловода Степанівського старостинського округу Кот Н.Й.; 
- діловода Тайківського старостинського округу Романчук А.С. 
 
4)  За порушення, які передбачені у ст.443  КУпАП «Порушення правил щодо карантину 
людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, 
передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими 
актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з 
інфекційними хворобами» згідно повноважень, наданих п.2 ст.255 КУпАП : 
 
- селищного голову Волощука С.В.; 
- секретаря ради Сороку В.І.; 
- першого заступника селищного голови Євтуха В.П.; 
- заступника селищного голови Онищук О.В.; 
- керуючого справами виконавчого комітету селищної ради Бондаря О.І.; 
- головного спеціаліста апарату селищної ради Павленка О.М.; 
- інспектора праці апарату селищної ради Лук’янчука С.М.; 
- головного спеціаліста апарату селищної ради Данюка В.П.; 
- інженера з благоустрою селищної ради Романчука В.Г.; 
- начальника відділу освіти, молоді та спорту селищної ради Жеку С.Л.; 
- в.о.начальника відділу культури та туризму селищної ради Остапчук Л.М.; 
- начальника юридичного відділу апарату селищної ради Коваленка А.А.; 
- діловода Андрієвицького старостинського округу – Коваля І. Ю.; 
- виконуючу обов’язки  Березниківського сільського старости – Шнайдер О.В.; 
- виконуючого обов’язки  Великоглумчанського сільського старости –   Мосійчука  В.А.; 
- діловода Великояблунецького старостинського округу Кучерук Н.І.;  
- виконуючого обов’язки  Кочичинського сільського старости – Дідуса С.І.; 
- виконуючу обов’язки Кривотинського сільського старости – Тичину Л.А.; 
- виконуючого обов’язки Кулішівського сільського старости – Левченка О.С.; 
- виконуючу обов’язки Малоглумчанського сільського старости – Штиль Н.Г.; 
- виконуючого обов’язки Медведівського сільського старости – Руденка С.А.; 
- виконуючий обов’язки Мокляківського сільського старости – Коваленко В.В.; 
- виконуючу обов’язки Осівського сільського старости – Остапенко О.П.; 
- виконуючого обов’язки Підлубівського сільського старости – Лашевича С.К.; 
- виконуючого обов’язки Сербівського сільського старости – Ляшука В.В.; 
- виконуючого обов’язки Сергіївського сільського старости – Кашпуренка Ю.Г.; 
- виконуючого обов’язки Середівського сільського старости – Примака О.О.;    
- виконуючого обов'язки Симонівського сільського старости – Денисюка С.М.;  
- виконуючого обов'язки Степанівського сільського старости Осадчука К.М.;  
- виконуючого обов'язки Тайківського сільського старости – Романчука С.А.;  
 
2. Рішення виконавчого комітету селищної ради від 28 лютого 2020р.  № 32 «Про  внесення 
змін у рішення виконавчого комітету селищної ради від  27 квітня 2018р. №62» вважати 
таким, що втратило чинність. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову Волощука С.В. 
 
 
 
 
Селищний голова Сергій  ВОЛОЩУК 
 
 




