
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Дев’ята сесія 

Друге пленарне засідання 

 VIIІ скликання 

"17" грудня  2021_р.   смт Ємільчине №_1844______ 

 

 

Про звільнення старост  

 

 

 Керуючись статтями 26, 541, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю 

України, враховуючи рішення восьмої сесії VIIІ скликання Ємільчинської селищної ради від 

22 жовтня 2021 року № 1282 «Про утворення старостинських округів», рішення восьмої сесії 

VIIІ скликання Ємільчинської селищної ради від 22 жовтня 2021 року № 1286 «Про 

затвердження структури та чисельності апарату та виконавчих органів селищної ради», 

селищна рада 

 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Звільнити МОСІЙЧУКА Віктора Андрійовича з посади старости Великоглумчанського   

старостинського округу (с.Велика Глумча, с.Малоглумчанка, с.Лука) 28 грудня 2021 року у 

зв’язку зі скороченням чисельності та штату працівників. 

 

2. Звільнити ТИЧИНУ Любов Андріївну з посади старости Кривотинського старостинського 

округу (с.Кривотин, с.Косяк, с.Малий Кривотин, с.Яменець) 28 грудня 2021 року у зв’язку зі 

скороченням чисельності та штату працівників. 

 

3. Звільнити РУДЕНКА Сергія Артемовича з посади старости Медведевського  

старостинського округу (с.Медведеве,  с.Заровенка) 28 грудня 2021 року у зв’язку зі 

скороченням чисельності та штату працівників. 

 

4. Звільнити МИХАЛЬЧУКА Григорія Петровича з посади старости Миколаївського 

старостинського округу (с.Миколаївка, с.Полоничеве, с.Рудня-Миколаївська, с.Спаське, 

с.Омелуша) 28 грудня 2021 року у зв’язку зі скороченням чисельності та штату працівників. 

 

5. Звільнити КОВАЛЕНКО Валентину Василівну з посади старости Мокляківського 

старостинського округу (с.Мокляки, с.Кам’яногірка,  с.Аполлонівка) 28 грудня 2021 року у 

зв’язку зі скороченням чисельності та штату працівників. 

 

6. Звільнити ОСТАПЕНКО Ольгу Петрівну з посади старости Осівського  старостинського 

округу (с.Осівка, с.Льонівка,  с.Чміль) 28 грудня 2021 року у зв’язку зі скороченням 

чисельності та штату працівників. 

 

 



 

7. Звільнити ЛЯШУКА Віктора Васильовича з посади старости Сербівського  

старостинського округу (с.Серби, с.Вільшанка, с.Зосимівка, с.Нові Серби, с.Старі Серби) 28 

грудня 2021 року у зв’язку зі скороченням чисельності та штату працівників. 

 

8. Звільнити КАШПУРЕНКА Юрія Григоровича з посади старости Сергіївського   

старостинського округу (с.Сергіївка, с.Запруда) 28 грудня 2021 року у зв’язку зі скороченням 

чисельності та штату працівників. 

 

9. Звільнити ПРИМАКА Олександра Олександровича з посади старости Середівського  

старостинського округу (с.Середи, с.Садки, с.Покощеве) 28 грудня 2021 року у зв’язку зі 

скороченням чисельності та штату працівників. 

 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з 

гуманітарних питань, регламенту, законності, депутатської діяльності та етики. 

 

 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесії, другого пленарного засідання Ємільчинської селищної ради  VIIІ скликання 

«Про звільнення старост» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П.. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

3 24 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

(підпис члена лічильної комісії)    (підпис члена лічильної комісії) 
 

 
 


