
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
17.06.2022р.   смт.Ємільчине №75 
 
 
Про уповноваження посадових осіб 
на  складання протоколів про 
адміністративні правопорушення 

 

 
 
 З метою забезпечення повноважень, наданих п. 2 ч. 2 ст. 255 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення  органам місцевого самоврядування, керуючись  пп.4 п. «б» 
ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   виконавчий комітет 
селищної ради 
ВИРІШИВ : 
 
 
1. Уповноважити посадових осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні 
правопорушення:   
 
1)  За порушення, які передбачені у ст.443  КУпАП «Порушення правил щодо карантину 
людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, 
передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими 
актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з 
інфекційними хворобами»: 
 
- селищного голову ВОЛОЩУКА Сергія Володимировича; 
- першого заступника селищного голови РОМАНЮКА Олександра Романовича.; 
- заступника селищного голови ЄВТУХА Володимира Петровича; 
- заступника селищного голови ОНИЩУ Ольгу Василівну; 
- керуючого справами виконавчого комітету селищної ради БОНДАРЯ Олександра 
Івановича; 
- головного спеціаліста апарату селищної ради ПАВЛЕНКА Олександра Миколайовича; 
- головного спеціаліста апарату селищної ради ЛУК’ЯНЧУКА Сергія Миколайовича; 
- головного спеціаліста апарату селищної ради ДАНЮКА Володимира Петровича; 
- начальника відділу освіти, молоді та спорту селищної ради ЖЕКУ Сергія Леонідовича; 
- начальника відділу культури та туризму селищної ради ЖИЛЮК Людмилу Григорівну; 
- начальника відділу соціального захисту селищної ради АФАНАСЬЄВУ Ларису Іванівну 
- старосту Андрієвицького старостинського округу – КОВАЛЯ Ігоря Юрійовича; 
-  старосту Березниківського старостинського округу – ШНАЙДЕР Ольгу Володимирівну; 
-  стростуВеликоцвілянського старостинського округу – РОМАНЧУКА Сергія Андрійовича; 
- стросту Великояблунецького старостинського округу  БОРОВЕЦЬ Зінаїду Валеріївну;  
- старосту Кулішівського старостинського округу – ХОДОРОВСЬКУ Галину Андріївну; 
- старосту    Малоглумчанського старостинського округу – ШТИЛЬ Надію Григорівну; 



- старосту Миколаївського старостинського округу –  МИХАЛЬЧУКА Григорія Петровича; 
- старосту    Підлубівського старостинського округу – ЛАШЕВИЧА Сергія Казимировича; 
- діловода Руденського старостинського округу - АХРОМЕЄВУ Валентину Василівну; 
- старосту  Руднє-Іванівського старостинського кругу – ДІДУСА Олександра Дмитровича; 
- старосту    Середівського старостинського округу  – РУДЕНКА Сергія Артемовича;    
- старосту    Симонівського старостинського округу – ДЕНИСЮКА Сергія Миколайовича;  
- старосту    Степанівського старостинського округу  ОСАДЧУКА Костянтина 
Миколайовича. 
 
2) За порушення, передбачені ст.1031 «Порушення правил користування енергією, водою чи 
газом» та ст.1033 «Порушення вимог щодо комерційного обліку теплової енергії, гарячої та 
питної води» КУпАП: 
- директора КП «Водоканал» ДІДУСА Сергія Яковича. 
 
3) За порушення, які передбачені у ст.104 КУпАП «Потрава посівів, зіпсуття або знищення 
зібраного врожаю сільськогосподарських культур, пошкодження насаджень колективних 
сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи фермерських 
господарств» : 
 
- головного спеціаліста апарату селищної ради ДАНЮКА Володимира Петровича; 
- головного спеціаліста апарату селищної ради ЛУК’ЯНЧУКА Сергія Миколайовича; 
- старосту Андрієвицького старостинського округу – КОВАЛЯ Ігоря Юрійовича; 
-  старосту Березниківського старостинського округу – ШНАЙДЕР Ольгу Володимирівну; 
-  стростуВеликоцвілянського старостинського округу – РОМАНЧУКА Сергія Андрійовича; 
- стросту Великояблунецького старостинського округу  БОРОВЕЦЬ Зінаїду Валеріївну;  
- старосту Кулішівського старостинського округу – ХОДОРОВСЬКУ Галину Андріївну; 
- старосту    Малоглумчанського старостинського округу – ШТИЛЬ Надію Григорівну; 
- старосту Миколаївського старостинського округу –  МИХАЛЬЧУКА Григорія Петровича; 
- старосту    Підлубівського старостинського округу – ЛАШЕВИЧА Сергія Казимировича; 
- діловода Руденського старостинського округу - АХРОМЕЄВУ Валентину Василівну; 
- старосту  Руднє-Іванівського старостинського кругу – ДІДУСА Олександра Дмитровича; 
- старосту    Середівського старостинського округу  – РУДЕНКА Сергія Артемовича;    
- старосту    Симонівського старостинського округу – ДЕНИСЮКА Сергія Миколайовича;  
- старосту  Степанівського старостинського округу  ОСАДЧУКА Костянтина Миколайовича. 
 
4) За порушення, передбачені ст. 152 «Порушення державних стандартів, норм і правил у 
сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів» 
КУпАП: 
- в.о.директора  КП «Благоустрій» - ПЕТРУК Ірину Валеріївну; 
- бухгалтера – контролера КП «Благоустрій» Ємільчинскої селищної ради – ОСТАПЧУК 
Катерину Петрівну; 
- головного спеціаліста апарату селищної ради ДАНЮКА Володимира Петровича; 
- головного спеціаліста апарату селищної ради ЛУК’ЯНЧУКА Сергія Миколайовича; 
- старосту Андрієвицького старостинського округу – КОВАЛЯ Ігоря Юрійовича; 
-  старосту Березниківського старостинського округу – ШНАЙДЕР Ольгу Володимирівну; 
-  стростуВеликоцвілянського старостинського округу – РОМАНЧУКА Сергія Андрійовича; 
- стросту Великояблунецького старостинського округу  БОРОВЕЦЬ Зінаїду Валеріївну;  
- старосту Кулішівського старостинського округу – ХОДОРОВСЬКУ Галину Андріївну; 
- старосту    Малоглумчанського старостинського округу – ШТИЛЬ Надію Григорівну; 
- старосту Миколаївського старостинського округу –  МИХАЛЬЧУКА Григорія Петровича; 
- старосту    Підлубівського старостинського округу – ЛАШЕВИЧА Сергія Казимировича; 
- діловода Руденського старостинського округу - АХРОМЕЄВУ Валентину Василівну; 



- старосту  Руднє-Іванівського старостинського кругу – ДІДУСА Олександра Дмитровича; 
- старосту    Середівського старостинського округу  – РУДЕНКА Сергія Артемовича;    
- старосту    Симонівського старостинського округу – ДЕНИСЮКА Сергія Миколайовича;  
- старосту  Степанівського старостинського округу  ОСАДЧУКА Костянтина Миколайовича. 
 
 5)  За порушення, передбачені ст. 197 «Проживання без паспорта громадянина України або 
без реєстрації місця проживання», ст. 198  «Умисне зіпсуття паспорта чи втрата його з 
необережності» КУпАП:  
 
- КОВАЛЯ Ігоря Юрійовича, старосту Андрієвицького старостинського округу, на території 
села Андрієвичі; 
- ШНАЙДЕР Ольгу Володимирівну, старосту Березниківського старостинського округу, на 
території с.Березники, с.Адамове, с.Ситне, с.Сергіївка, с.Запруда; 
- 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; 
- БОРОВЕЦЬ Зінаїду Валеріївну, старосту Великояблунецького старостинського округу, на 
території  с.Великий Яблунець, с.Малий Яблунець, с.Вірівка, с.Непізнаничі; 
- ХОДОРОВСЬКУ Галину Андріївну, старосту Кулішівського старостинського округу, на 
території  с.Куліші,  с.Хутір-Мокляки,  с.Красногірка, с.Нараївка; 
- ШТИЛЬ Надію Григорівну, старосту Мальглумчанського старостинського округу, на 
території с.Мала Глумча,  с.Паранине, с.Велика Глумча, с.Малоглумчанка, с.Лука; 
- ЛАШЕВИЧА Сергія Казимировича, старосту Підлубівського старостинського округу, на 
території с.Підлуби,  с.Нитине; 
- ДІДУСА Олександра Дмитровича, старосту Руднє-Іванівського старостинського округу, на 
території с.Рудня-Іванівська, с.Кочичине, с.Володимирівка, с.Дібрівка, с.Забаро-Давидівка; 
- ДЕНИСЮКА Сергія Миколайовича, старосту Симонівського старостинського округу, на 
території с.Симони, с.Червоний Бір, с.Брідок; 
- 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 
- МИХАЛЬЧУКА Григорія Петровича, старосту, на території с.Миколаївка, с.Полоничеве, 
с.Рудня-Миколаївська, с.Спаське, с.Омелуша, с.Осівка; 
- РУДЕНКА Сергія Артемовича, старосту, на території с.Середи, с.Садки, с.Покощеве, 
с.Медведеве,  с.Заровенка, с.Серби, с.Вільшанка, с.Зосимівка, с.Нові Серби, с.Старі Серби; 
-  АХРОМЕЄВУ Валентину Василівну, діловода, на території  с.Руденька, с.Горбове, 
с.Здоровець, с.Льонівка,  с.Чміль; 
-  МАРЧУК Валентину Іванівну, інспектора відділу реєстрації громадян апарату селищної 
ради, на території Ємільчинської громади. 
 
2. Рішення виконавчого комітету селищної ради від 12.01.2022р.  №7 «Про уповноваження 
посадових осіб на  складання протоколів про адміністративні правопорушення»  вважати 
таким, що втратило чинність. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову Сергія 
ВОЛОЩУКА. 
 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 




