
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
31 березня 2021 року смт Ємільчине №51 
 
 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 05.08.2020 
р. №86 «Про визначення та 
відшкодування збитків, заподіяних 
Ємільчинській селищній раді як 
власнику землі» 

 

 
 

У зв’язку із кадровими змінами в апараті селищної ради, керуючись статтями 33, 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет селищної ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 05.08.2020 р. №86 «Про визначення та 
відшкодування збитків, заподіяних Ємільчинській селищній раді як власнику землі», а саме: 
додаток 3 до рішення викласти в новій редакції (додається).  
 
2. Відділу земельних ресурсів селищної ради враховувати це рішення при підготовці засідань 
комісії з визначення розмірів збитків, заподіяних Ємільчинській селищній раді як 
власнику/розпоряднику землі. 
 
3. Контроль  за  виконанням  рішення покласти на заступника селищного голови Володимира 
ЄВТУХА. 
 
 
 
 
Перший заступник селищного голови   Олександр РОМАНЮК 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 3  

до рішення виконавчого комітету  
Ємільчинської селищної ради  
від 05 серпня 2020 року №86  

(в редакції рішення виконавчого комітету  
від 31 березня 2021 року №51) 

 
 

Склад 
Комісії з визначення розмірів збитків, заподіяних власникам землі та 

землекористувачам 
 
ЄВТУХ  
Володимир Петрович 

- заступник селищного голови, голова комісії; 

КОВАЛЬЧУК  
Богдан Миколайович 

- начальник відділу земельних ресурсів селищної ради, 
заступник голови комісії; 

ЯРОШЕНКО  
Олена Анатоліївна 

- головний спеціаліст відділу земельних ресурсів селищної 
ради, секретар комісії; 

 
Члени комісії: 

 

 

ДАНЮК  
Володимир Петрович 

- головний спеціаліст з містобудування, архітектури, 
будівництва, житлово-комунального господарства селищної 
ради; 

КИРИЛЕНКО  
Інна Борисівна 

 - начальник фінансового відділу селищної ради; 

КОВАЛЕНКО 
Андрій Андрійович 

 - начальник юридичного відділу селищної ради; 
 

СИЧ  
Юлія Андріївна 

- головний спеціаліст відділу земельних ресурсів селищної 
ради; 

 - старости (або діловоди) старостинських округів селищної 
ради, де визначаються збитки; 

 - депутати Ємільчинської селищної ради відповідних 
виборчих округів, де визначаються збитки (за згодою); 

 - представник територіальних органів Держгеокадастру, 
Держекоінспекції (за згодою) 

 - представники підприємств, установ, організацій та фізичні 
особи, які спричинили (спричинять) збитки; 

 
 
 
 
Заступник селищного голови  Володимир ЄВТУХ 
 
 
 




