
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
12.01. 2022 р.   смт Ємільчине №14 
 
Про робочу групу з формування 
завдання на розроблення 
комплексного плану просторового 
розвитку території Ємільчинської 
селищної територіальної громади   

 

 
З метою проведення та опрацювання результатів громадського обговорення з 

формування завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку території 
Ємільчинської селищної територіальної громади відповідно до рішення селищної ради від 
22.10.2021 р. №1472 «Про розроблення комплексного плану просторового розвитку території 
Ємільчинської селищної територіальної громади Новоград-Волинського району 
Житомирської області», враховуючи положення Порядку розроблення, оновлення, внесення 
змін та затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 01.09.2021 №926, та пп.6 п. «а» ч.1 ст.31, пп.5 п. «а»  ч.1 ст.33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради  
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Утворити робочу групу з формування завдання на розроблення комплексного плану 
просторового розвитку території Ємільчинської селищної територіальної громади  (далі – 
Робоча група) як тимчасовий консультативно-дорадчий орган виконавчого комітету та 
затвердити її склад згідно з додатком. 
 
2. Керівнику Робочої групи: 
- організувати її роботу відповідно до пункту 42 Порядку розроблення, оновлення, внесення 
змін та затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 01.09.2021 №926, з метою напрацювання проекту завдання на 
розроблення комплексного плану просторового розвитку території Ємільчинської селищної 
територіальної громади; 
- винести проект завдання на затвердження сесії селищної ради; 
- підготувати матеріали для проведення тендерних закупівель щодо розроблення зазначеної 
містобудівної документації відповідно до положень, встановлених Законом України «Про 
публічні закупівлі». 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову Сергія 
ВОЛОЩУКА. 
 
 
Селищний голова  Сергій ВОЛОЩУК 
 



 Додаток   
Рішення виконавчого комітету 
селищної ради 
12.01.2022 р. №14 

  
 

СКЛАД  
робочої групи з формування завдання на розроблення комплексного плану 

просторового розвитку території Ємільчинської селищної територіальної громади   
 

ЄВТУХ  
Володимир Петрович 

- заступник селищного голови, керівник робочої групи, 

БОРОВЕЦЬ  
Зінаїда Валеріївна 

- староста Великояблунецького  старостинського округу, 

ДЕНИСЮК  
Сергій Миколайович 

- староста Симонівського старостинського округу, 

ДІДУС 
Олександр Дмитрович 

- староста Руднє-Іванівського старостинського округу, 

ЖЕКА  
Сергій Леонідович 

- начальник відділу освіти, молоді та спорту селищної ради, 

ЖИЛЮК  
Людмила Григорівна 

- начальник відділу культури та туризму селищної ради 

КОВАЛЬ  
Ігор Юрійович 

- староста Андрієвицького старостинського округу, 

КОВАЛЬЧУК  
Богдан Миколайович 

- начальник відділу земельних ресурсів селищної ради, 

ЛАШЕВИЧ  
Сергій Казимирович 

- староста Підлубівського старостинського округу, 

ОСАДЧУК  
Костянтин Миколайович 

- староста Степанівського старостинського округу, 

РОМАНЧУК  
Сергій Андрійович 

- староста Великоцвілянського старостинського округу, 

СОЛЯННІКОВА  
Оксана Миколаївна  

- начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, 
транспорту, комунальної власності селищної ради, 

ХОДОРОВСЬКА  
Галина Андріївна 

- староста Кулішівського старостинського округу, 

ШНАЙДЕР  
Ольга Володимирівна 

- староста Березниківського старостинського округу, 

ШТИЛЬ  
Надія Григорівна 

- староста Малоглумчанського старостинського округу. 

 
 
 

Заступник  селищного голови Володимир ЄВТУХ 
 

 




