
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
12.01.2022р.   смт.Ємільчине №6 
 
 
Про уповноваження посадових та 
службових осіб на реєстрацію місця 
проживання жителів 
старостинських округів 

 

 
 Відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні», постанови Кабінету міністрів України від 02.03.2016 № 207 «Про 
затвердження Правил реєтрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації 
інформації до Єдиного державного демографічного реєстру», Закону України «Про 
адміністративні послуги», керуючись ст.371  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет селищної ради 
ВИРІШИВ : 
 
1. Уповноважити проводити реєстрацію місця проживання та зняття з реєстрації місця 
проживання та внесення відповідних змін до реєстру територіальної громади: 
 
1) КОВАЛЯ Ігоря Юрійовича, старосту Андрієвицького старостинського округу, на території 
села Андрієвичі; 
2) ШНАЙДЕР Ольгу Володимирівну, старосту Березниківського старостинського округу, на 
території с.Березники, с.Адамове, с.Ситне, с.Сергіївка, с.Запруда; 
3) РОМАНЧУКА Сергія Андрійовича, старосту Великоцвілянського старостинського округу, 
на території с.Велика Цвіля, с.Болярка, с. Осова, с.Лісове, с.Рогівка,  с.Тайки, с.Ілляшівка, 
с.Старий Хмерин,  с.Просіка; 
4) БОРОВЕЦЬ Зінаїду Валеріївну, старосту Великояблунецького старостинського округу, на 
території  с.Великий Яблунець, с.Малий Яблунець, с.Вірівка, с.Непізнаничі; 
5) ХОДОРОВСЬКУ Галину Андріївну, старосту Кулішівського старостинського округу, на 
території  с.Куліші,  с.Хутір-Мокляки,  с.Красногірка, с.Нараївка; 
6) ШТИЛЬ Надію Григорівну, старосту Мальглумчанського старостинського округу, на 
території с.Мала Глумча,  с.Паранине, с.Велика Глумча, с.Малоглумчанка, с.Лука; 
7) ЛАШЕВИЧА Сергія Казимировича, старосту Підлубівського старостинського округу, на 
території с.Підлуби,  с.Нитине; 
8) ДІДУСА Олександра Дмитровича, старосту Руднє-Іванівського старостинського округу, 
на території с.Рудня-Іванівська, с.Кочичине, с.Володимирівка, с.Дібрівка, с.Забаро-Давидівка; 
9) ДЕНИСЮКА Сергія Миколайовича, старосту Симонівського старостинського округу, на 
території с.Симони, с.Червоний Бір, с.Брідок; 
10) ОСАДЧУКА Костянтина Миколайовича, старосту Степанівського старостинського 
округу, на території с.Степанівка, с.Ганнівка, с.Королівка, с.Лебідь , с.Кривотин, с.Косяк, 
с.Малий Кривотин, с.Яменець, с.Мокляки, с.Кам’яногірка,  с.Аполлонівка 



11) КУНАШЕНКО Тетяну Василівну, діловода, на території с.Миколаївка, с.Полоничеве, 

с.Рудня-Миколаївська, с.Спаське, с.Омелуша, с.Осівка; 
12) ВОЛОЩУК Галину Василівну, діловода, на території с.Середи, с.Садки, с.Покощеве, 
с.Медведеве,  с.Заровенка, с.Серби, с.Вільшанка, с.Зосимівка, с.Нові Серби, с.Старі Серби; 
13)  АХРОМЕЄВУ Валентину Василівну, діловода, на території  с.Руденька, с.Горбове, 

с.Здоровець, с.Льонівка,  с.Чміль; 
14) МАРЧУК Валентину Іванівну, інспектора відділу реєстрації громадян апарату селищної 
ради, на території смт Ємільчине. 
 
2. Контроль за виконанняи даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого 
комітету Олександра БОНДАРЯ. 
 
 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 




