
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
12.01. 2022 р.   смт Ємільчине №13 
 
 
Про Комісію з питань виявлення, 
обліку та набуття у комунальну 
власність Ємільчинської селищної 
територіальної громади майна 
відумерлої спадщини та безхазяйного 
майна 

 

 
 

З метою практичного вирішення питань щодо виявлення, обліку та набуття у 
комунальну власність Ємільчинської селищної територіальної громади майна відумерлої 
спадщини та безхазяйного майна, керуючись статтями 335, 1277 Цивільного кодексу 
України, пп.5 п. «б»  ст.30 та ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
рішенням селищної ради від 17 грудня 2021 р. №1950 «Про затвердження Порядку 
виявлення, обліку та набуття у комунальну власність Ємільчинської селищної територіальної 
громади майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна», виконавчий комітет селищної 
ради  
 
ВИРІШИВ: 

 
1. Утворити Комісію з питань виявлення, обліку та набуття у комунальну власність 
Ємільчинської селищної територіальної громади майна відумерлої спадщини та 
безхазяйного майна (далі – Комісія) та затвердити її склад згідно з додатком. 
 
2. Голові Комісії: 
- організувати її роботу відповідно до рішення селищної ради від 17 грудня 2021 р. №1950 
«Про затвердження Порядку виявлення, обліку та набуття у комунальну власність 
Ємільчинської селищної територіальної громади майна відумерлої спадщини та 
безхазяйного майна»; 
- звітувати про результати роботи Комісії на засіданнях виконавчого комітету щороку до 1 
липня та до 1 січня. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого 
комітету селищної ради Олександра БОНДАРЯ. 
 
 
 
Селищний голова  Сергій ВОЛОЩУК 
 
 



 Додаток   
Рішення виконавчого комітету 
селищної ради 
12.01.2022 р. №13 

  
 

СКЛАД  
комісії з питань виявлення, обліку та набуття у комунальну власність Ємільчинської 
селищної територіальної громади майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна 

 
 

ЄВТУХ  
Володимир Петрович 

- заступник селищного голови, голова комісії, 

РАДЧЕНКО  
Юлія Юріївна 

- головний спеціаліст відділу економічного розвитку, інвестицій, 
транспорту, комунальної власності селищної ради, секретар 
комісії, 

ДАНЮК  
Володимир Петрович 

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

КОВАЛЕНКО  
Андрій Андрійович 

- начальник юридичного відділу апарату  селищної ради, 

СЛЮСАР  
Наталія Василівна 

- начальник відділу реєстрації громадян апарату селищної ради, 

ЯРОШЕНКО  
Олена Анатоліївна 

- головний спеціаліст відділу земельних ресурсів селищної ради, 

 - староста відповідного старостинського округу. 

 
 
 
 
 

Заступник  селищного голови Володимир ЄВТУХ 
 

 
 




