
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дванадцята сесія, перше 

пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"01" квітня  2022 р.   смт Ємільчине № 2151 

 
Про продовження  дії  контракту з 

Примак Т.О. 

 

 

Розглянувши  заяву директора  Комунального підприємства  «Ємільчинська 

друкарня» Ємільчинської селищної ради  Примак Тетяни Олексіївни  від  22.03.2022 року   

про продовження  дії контракту   укладеного    23 квітня 2021 року, відповідно до ст.26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 21, 23, 24 Кодексу законів  

про працю  України,  п.п.5.6  контракту    укладеного  23 квітня  2021  року,  селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Продовжити   дію контракту укладеного  23 квітня 2021 року  Ємільчинською  

селищною радою Житомирської області  з директором Комунального підприємства 

«Ємільчинська друкарня» Ємільчинської селищної ради Примак Тетяною Олексіївною   

на новий    строк  1 (один)  рік  з 23 квітня 2022  року  по 23 квітня 2023  року  включно.   

 

2. Решту умов контракту, укладеного сторонами 23 квітня 2021 року, залишити  

незмінними та обов’язковими  для виконання.   

 

3. Доручити селищному голові Волощуку С.В. укласти   додаткову угоду з                     

Примак Т.О. про продовження   дії контракту. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

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

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОДАТКОВА УГОДА  №_1__ 

про  продовження  дії  контракту з керівником 

комунального  підприємства на новий строк 

 

 смт Ємільчине                                                                                                     23 квітня 2022 р. 

 

          Ємільчинська селищна рада  Житомирської області  в особі   селищного голови  

Волощука  Сергія  Володимировича, який  діє  на підставі  Закону  України «Про місцеве 

самоврядування  в Україні» та  Статуту,  далі  по  тексту – засновник, з однієї  сторони  та  

директор  Комунального підприємства  «Ємільчинська друкарня» Ємільчинської селищної 

ради Житомирської області  Примак Тетяна Олексіївна, яка діє  на підставі Статуту та 

контракту  укладеного  з нею 23.04.2021 року, далі по тексту – керівник, з другої сторони 

(далі    по тексту – сторони),  керуючись  ст.ст. 21,23,24 Кодексу законів  про працю  

України, рішенням   сесії  Ємільчинської селищної ради  від  01 квітня 2022 року № 2151 

«Про  продовження дії  контракту з Примак Т.О.»,  п.п.5.6  контракту    укладеного  

сторонами 23 квітня  2021  року, за  взаємним   волевиявленням  сторін    досягли   згоди   

та  вирішили  укласти  дану  угоду  про наступне: 

 

1. Продовжити   дію  контракту  укладеного  сторонами  23 квітня 2021 року на 

новий    строк  1 (один)  рік з 23 квітня 2022  року  по 23 квітня 2023  року  включно.   

 

2. Решта  умов  контракту  укладеного сторонами 23 квітня 2021  року  є незмінними 

та обов’язковими  для виконання  сторонами. 

 

3. Ця додаткова  угода  набирає чинності з 23 квітня 2022  року  після  підписання  її  

сторонами  та є  невід’ємною  частиною  контракту  укладеного  сторонами 23 квітня 2021  

року. 

 

4. Цю додаткову  угоду  укладено  українською мовою в двох  примірниках, по 

одному  для  кожної із сторін. 

  

 
       ЗАСНОВНИК                                                                         КЕРІВНИК 
Ємільчинська селищна рада                                          Паспорт: ВМ 383517, виданий 

Житомирської області                                                   15.07.1997 року Ємільчинським 

11201, Житомирська область                                       РВ УМВС України в Житомирській 

смт  Ємільчине, вул. Соборна,18А                              області, РНОКПП  2041511788 

ЄДРПОУ 04347605 

 

 

_____________ Сергій ВОЛОЩУК                            __________Тетяна  ПРИМАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

Дванадцята сесія, перше пленарне засідання  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

 

«Про продовження  дії  контракту з Примак Т.О.» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

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. за 

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. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

- 27 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 




