
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
05 серпня 2020р.   смт.Ємільчине №89 
 
 
Про розміщення виборчих дільниць  
 
 Керуючись вимогами ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
пп.1 п.1 ст.211 Виборчого Кодексу України, виконавчий комітет Ємільчинської селищної 
ради 
 
ВИРІШИВ : 
 
1. Затвердити акт обстеження приміщення бувшого клубу в с.Аполлонівка, вул.Степанівська, 
1А, Ємільчинського р-ну, Житомирської обл., 11240, де розміщалась виборча дільниця 
№180263   (додається). 
 
2. Затвердити акт обстеження приміщення бувшої школи в с.Королівка, вул.Шевченка, 48, , 
Ємільчинський р-н, Житомирська обл., 11214, де розміщалась виборча дільниця №180286 
(додається). 
 
3. Враховуючи відсутність в с.Аполлонівка інших приміщень, які б задовольняли нормативні 
вимоги до приміщень для голосування, внести пропозицію органам ведення Державного 
реєстру виборців про ліквідацію даної виборчої дільниці з можливістю організації 
виконавчим комітетом Ємільчинської селищної ради підвозу на відстань 5 км виборців з 
с.Аполлонівка до виборчої дільниці №180262 с.Мокляки, вул.Степанівська, 1А, 
Ємільчинського р-ну, Житомирської обл., 11240.  
 
4. Внести пропозицію органам ведення Державного реєстру виборців про зміну адреси 
дільничної виборчої комісії та приміщення для голосування дільниці №180286 (с.Ганнівка, 
с.Королівка, с.Лебідь)  з вул.Шевченка, 48, с.Королівка, Ємільчинський р-н, Житомирська 
обл., 11214  (приміщення бувшої школи) на вул.Лісна, 4   с.Королівка, Ємільчинський р-н, 
Житомирська обл., 11214  (приміщення Королівського лісництва державного підприємства 
«Ємільчинське лісове господарство»). 
 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого 
комітету Бондаря О.І. 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 
 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 05.08.2020р. №89 

 
 
 

АКТ 
с.Аполлонівка        04.08.2020р. 
 
Ми, що нижче підписалися, керуючий справами виконавчого комітету Ємільчинської 
селищної ради БОНДАР О.І., діловод Мокляківського старостинського округу 
ОМЕЛЬЧЕНКО О.В., головний спеціаліст апарату виконавчого комітету Ємільчинської 
селищної ради ДАНЮК В.П. провели обстеження приміщення бувшого клубу в 
Аполлонівка, де розміщалась виборча дільниця №180263, та  виявили слідуюче : 
 
Стіни приміщення дерев’яні, покрівля з асбестоцементних листів, опалення пічне. Внаслідок 
того, що будівля значний час не використовується за прямим призначенням, поточні та 
капітальні ремонти не проводились. В зв’язку з цим просіли дерев’яні стіни, в 
незадовільному стані підлога, вікна та двері, розвалена груба, відсутня можливість 
забезпечення постачання електроенергії та дотримання протипожежних заходів.  
 
Для подальшого використання приміщення необхідне проведення капітального ремонту – що 
потребує значного часу та фінансових витрат, що є недоцільно, так як заклад культури 
ліквідований. 
 
Інших приміщень, які б задовольняли нормативні вимоги до приміщень для голосування, в 
с.Аполлонівка не має. 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету 

 
Олександр БОНДАР 

  
Діловод Мокляківського старостинського округу  Олена ОМЕЛЬЧЕНКО 
  
Головний спеціаліст  Володимир ДАНЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 
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АКТ 

 
с.Королівка         04.08.2020р. 
 
Ми, що нижче підписалися, керуючий справами виконавчого комітету Ємільчинської 
селищної ради БОНДАР О.І., в.о. Степанівського сільського старости Осадчук К.М., 
головний спеціаліст апарату виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради ДАНЮК 
В.П. провели обстеження приміщення бувшої школи в с.Королівка,  де розміщалась виборча 
дільниця №180286, та  виявили слідуюче : 
 
Стіни приміщення дерев’яні, покрівля з асбестоцементних листів, опалення пічне. За 
словами місцевих жителів, школа побудована до 1950 року. Внаслідок того, що будівля 
значний час не використовується за прямим призначенням, поточні та капітальні ремонти не 
проводились. Відсутнє енергопостачання, в незадовільному стані опалювальні грубки. 
Частина скла у  вікнах відсутня, двері та підлога у незадовільному стані.  
 
Для подальшого використання приміщення необхідне проведення капітального ремонту – що 
потребує значного часу та фінансових витрат, що є недоцільно, так як заклад освіти 
ліквідований. 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету 

 
Олександр БОНДАР 

  
В.о.старости Костянтин ОСАДЧУК 
  
Головний спеціаліст  Володимир ДАНЮК 
 
 
 
 




