
 
                                                                                                                 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Десята сесія  VIIІ скликання 

 04 лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 2122 

 

Про внесення змін Порядку 

компенсаційних виплат на 

пільговий проїзд окремим 

категоріям громадян автомобільним  

транспортом загального 

користування відповідно до 

законодавства 

 

 
        Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Бюджетного кодексу України , Селищної програми соціального захисту населення  на 2021-

2025 роки, затвердженої рішенням селищної ради від 20.11.2020р. №2125 та з метою 

ефективного використання бюджетних коштів, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Внести зміни до Порядку компенсаційних виплат на пільговий проїзд окремим категоріям 

громадян автомобільним  транспортом загального користування (Додаток 4 до рішення 

Ємільчинської селищної ради від 16.04.2021року №297). 

 

1.4.Порядок  компенсаційних  виплат на пільговий проїзд окремим  категоріям громадян       

автомобільним транспортом загального користування, доповнити 12 абзацом такого змісту:  

«При розрахунку обсягів компенсаційних витрат за пільговий проїзд застосовується 

коефіцієнт співвідношення кількості безплатних та платних пасажирів, Проведення 

обстеження та  визначення коефіцієнту здійснюється комісією не рідше 1 разу на рік. 

Коефіцієнти співвідношення затверджуються розпорядженням селищного голови. 

Організації-надавачі послуг несуть персональну відповідальність за достовірність наданих 

розрахунків.»      

 

2.Організацію виконання рішення покласти на відділ соціального захисту Ємільчинської 

селищної ради, контроль за його виконання – на постійну комісію селищної ради з 

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

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

 

«Про внесення змін Порядку компенсаційних виплат на пільговий проїзд окремим 

категоріям громадян автомобільним  транспортом загального користування відповідно 

до законодавства.» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 


