
 

 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Десята сесія  VIIІ скликання 

04 лютого  2022р.   смт Ємільчине № 2126 

 

Про  внесення змін в Положення про 

відділ реєстрації громадян 

Ємільчинської селищної ради 

 

 
       Керуючись п. 5, 6 ч. 1 ст. 26, ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Ємільчинська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Внести зміни в Положення про відділ реєстрації громадян Ємільчинської селищної ради, 

затверджене пунктом 2 рішення 6 сесії Ємільчинської селищної ради VIІI скликання від 

16.06.2021 № 493 «Про  Положення про відділи Ємільчинської селищної ради», а саме: 

 

1)  пункт 1.1 викласти в редакції : 

 

«1.1. Відділ реєстрації громадян Ємільчинської селищної ради (далі – Відділ) є виконавчим 

органом Ємільчинської селищної ради.» 

 

2)  підпункт 2.2.9 викласти в редакції: 

 

«2.2.9. Забезпечує ведення погосподарського обліку  по смт.Ємільчине». 

 

3) доповнити пункт 2.2. підпунктами : 

«2.2.16. Вносить до Реєстру будівельної діяльності присвоєні, змінені, скориговані, 

анульовані за рішенням виконавчого комітету селищної ради адреси об’єктам будівництва та 

об’єктам нерухомого майна. 

2.2.17.  Надає адміністративні послуги згідно затвердженого селищною радою переліку 

адміністративних послуг.» 

 

2. Вважати таким, що втратив чинність п.3 рішення восьмої сесії Ємільчинської селищної 

ради VIIІ скликання від 15 вересня 2021 року №989 «Про  внесення змін в Положення про 

відділи Ємільчинської селищної ради». 

 

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

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

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
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РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради 8 скликання 

 

 

«Про   внесення змін в Положення про відділ реєстрації громадян Ємільчинської 

селищної ради» 

 

 

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) 

 

 

 


