
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
13.08.2021р.   смт.Ємільчине №157 
 
 
Про робочу групу з розробки 
пропозицій щодо забезпечення 
виконання вимог Закону України 
«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
розвитку інституту старост» 

 

 
 У відповідності до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 
метою виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розвитку інституту старост», виконавчий комітет селищної ради 
ВИРІШИВ : 
 
1. Створити робочу групу з розробки пропозицій щодо забезпечення виконання вимог Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту 
старост» в складі згідно додатку (додається). 
 
2. Робочій групі : 
 
1) до 15 вересня 2021 року  опрацювати питання утворення старостинських округів з 
чисельністю населення не менше 500 жителів; 
 
2) до 10 вересня 2021 року підготувати проєкт рішення селищної ради про Положення про  
громадське обговорення (громадські слухання, збори громадян, інші форми консультацій з 
громадськістю) щодо кандидатури старости; 
 
3) до 10 жовтня 2021 року провести громадське обговорення кандидатур старост 
старостинських округів, що будуть утворені; 
 
4) до 25 жовтня 2021 року винести питання утворення старостинських округів та 
затвердження старост на сесію селищної ради. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селишного голову Сергія 
ВОЛОЩУКА. 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 



 Додаток  
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 13.08.2021р. №157 

 
Склад робочої групи  

з розробки пропозицій щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост» 
 
ВОЛОЩУК 
Сергій Володимирович 
 

- Ємільчинський селищний голова, голова робочої групи 
 

РОМАНЮК 
Олександр Романович 
 

- перший заступник Ємільчинського селищного голови, 
заступник голови робочої групи; 

БОНДАР 
Олександр Іванович 
 

- керуючий справами виконавчого комітету Ємільчинської 
селищної ради, секретар робочої групи; 

Члени робочої групи :  
ОСТАПЧУК 
Інна Петрівна 
 

- секретар Ємільчинської селищної  ради 

ЄВТУХ 
Володимир Петрович 
 

- заступник Ємільчинського селищного голови 

ОНИЩУК 
Ольга Василівна 
 

- заступник Ємільчинського селищного голови 

КОВАЛЬ 
Ігор Юрійович 
 

- староста Андрієвицького старостинського округу 

ШНАЙДЕР 
Ольга Володимирівна 
 

- староста Березниківського старостинського округу 

МОСІЙЧУК 
Віктор Андрійович 
 

- староста Великоглумчанського   старостинського округу 

ЛУБЧУК 
Ольга Петрівна 
 

- діловод Великоцвілянського старостинського округу 

БОРОВЕЦЬ 
Зінаїда Валеріївна 
 

- староста Великояблунецького старостинського округу 

ДІДУС 
Сергій Іванович 
 

- староста  Кочичинського  старостинського округу 

ТИЧИНА 
Любов Андріївна 
 

- староста  Кривотинського  старостинського округу 

ХОДОРОВСЬКА 
Галина Андріївна 
 

- староста Кулішівського старостинського округу 

ШТИЛЬ 
Надія Григорівна 
 

- староста Малоглумчанського   старостинського округу 



РУДЕНКО 
Сергій Артемович 
 

- староста Медведевського  старостинського округу 

МИХАЛЬЧУК 
Григорій Петрович 
 

- староста Миколаївського старостинського округу 
 

КОВАЛЕНКО 
Валентина Василівна 
 

- староста   Мокляківського старостинського округу 

ОСТАПЕНКО 
Ольга Петрівна 
 

- староста  Осівського  старостинського округу 

ЛАШЕВИЧ 
Сергій Казимирович 
 

- староста  Підлубівського  старостинського округу 

ДІДУС 
Олександр Дмитрович 
 

- староста Руднє-Іванівського старостинського округу 

ДЕНИСЮК 
Сергій Миколайович 
 

- староста Симонівського   старостинського округу 

ЛЯШУК 
Віктор Васильович 
 

- староста  Сербівського  старостинського округу 

КАШПУРЕНКО 
Юрій Григорович 
 

- староста Сергіївського   старостинського округу 

ПРИМАК 
Олександр Олександрович 
 

- староста  Середівського  старостинського округу 

ОСАДЧУК 
Костянтин Миколайович 
 

- староста  Степанівського  старостинського округу 

РОМАНЧУК 
Сергій Андрійович 
 

- староста Тайківського   старостинського округу 
 

 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету 

 
Олександр БОНДАР 

 
 




