
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
12.01.2022р.   смт.Ємільчине №8 
 
 
Про покладання обов’язків ведення 
погосподарського обліку 

 

 
 
 На виконання вимог  пп.3 п. «б»  ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» та Наказу Державної служби статистики України від 11.04.2016р. №56 «Про 
затвердження Інструкції з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та 
міських радах», виконавчий комітет селищної ради 
ВИРІШИВ : 
 
1. Уповноважити здійснювати заходи із ведення погосподарського обліку : 
 
1) на території с.Андрієвичі Андрієвицького старостинського округу – старосту КОВАЛЯ 
Ігоря Юрійовича; 
2)  на території  с.Березники, с.Адамове, с.Ситне Березниківського старостинського округу – 
діловода ШНАЙДЕР Олену Василівну; 
3) на території с.Сергіївка, с.Запруда Березниківського старостинського округу – діловода 
СУЙ Галину Андріївну; 
4)  на території с.Велика Цвіля, с.Болярка, с. Осова, с.Лісове, с.Рогівка Великоцвілянського 
старостинського округу – діловода ЛУБЧУК Ольгу Петрівну; 
5) на території с.Тайки, с.Просіка,  с.Ілляшівка, с.Старий Хмерин Великоцвіялнського 
старостинського округу – діловода РОМАНЧУК Анастасію Сергіївну; 
6)  на території с.Великий Яблунець, с.Малий Яблунець, с.Вірівка, с.Непізнаничі, с.Старі 
Непізнаничі Великояблунецького старостинського округу – діловода КУЧЕРУК Наталію 
Іванівну; 
7) на території с.Куліші,  с.Хутір-Мокляки,  с.Красногірка, с.Нараївка  Кулішівського 
старостинського округу – діловода МОЙСЕЄВУ Тетяну Сергіївну; 
8)  на території  с.Мала Глумча,  с.Паранине  Малоглумчанського старостинського округу – 
діловода ШТИЛЬ Валентину Мартинівну; 
9) на території  с.Велика Глумча, с.Малоглумчанка, с.Лука Малоглумчанського 
старостинського округу – діловода ШТИЛЬ Людмилу Олександрівну; 
10)  на території с.Миколаївка, с.Полоничеве, с.Рудня-Миколаївка, с.Спаське, с.Омелуша 
Миколаївського старостинського округу – діловода КУНАШЕНКО Тетяну Василівну; 
11) на території  с.Осівка Миколаївського старостинського округу – діловода ЛОЗКО Ніну 
Миколаївну; 
12)  на території с.Підлуби,  с.Нитине Підлубівського старостинського округу -  діловода 
АВРАМЕНКО Світлану Василівну; 
13)   на території с.Руденька, с.Горбове, с.Здоровець, с.Льонівка,  с.Чміль Руденського 
старостинського округу – діловода АХРОМЕЄВУ Валентину Василівну; 



14)  на території    с.Рудня-Іванівська Руднє-Іванівського старостинського округу – діловода  
КЛЬОЦ Зою Іванівну; 
15) на території с.Кочичине, с.Володимирівка, с.Дібрівка, с.Забаро-Давидівка Руднє-
Іванівського старостинського округу – діловода  КРИСЬКО Галину Степанівну; 
16) на території с.Симони, с.Червоний Бір, с.Брідок Симонівського старостинського округу – 
діловода КІЧУК Любов Василівну; 
17) на території    с.Середи, с.Садки, с.Покощеве; Середівського старостинського округу – 
діловода  ВОЛОЩУК Галину Василівну; 
18)   на території  с.Медведеве,  с.Заровенка Середівського старостинського округу – 
діловода ДАНИЛЬЧУК Галину Олександрівну; 
19) на території с.Серби, с.Вільшанка, с.Зосимівка, с.Нові Серби, с.Старі Серби 
Середівського старостинського округу – діловода  РОМАНЧУК Аллу Федорівну; 
20) на території   с.Степанівка, с.Ганнівка, с.Королівка, с.Лебідь Степанівського 
старостинського округу – діловода  КОТ Наталію Йосипівну; 
21) на території   с.Кривотин, с.Косяк, с.Малий Кривотин, с.Яменець Степанівського 
старостинського округу – діловода  ПОРАЙКО Юлію Леонідівну; 
22) на території   с.Мокляки, с.Кам’яногірка,  с.Аполлонівка Степанівського старостинського 
округу – діловода ОМЕЛЬЧЕНКО Олену Василівну. 
23) на території смт Ємільчине – на начальника відділу реєстрації громадян апарату 
селищної ради  СЛЮСАР Наталію Василівну. 
 
2.  Рішення виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради від 23 лютого 2018р. № 31 
«Про уповноваження  осіб  на ведення погосподарського обліку»  вважати таким, що 
втратило чинність. 
 
3. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на керуючого справами виконавчого 
комітету селищної ради Олександра БОНДАРЯ. 
 
 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 
 
 
 
 
 




