
                                       
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Дванадцята  сесія,                                                                                                   VIІІ скликання 

перше пленарне засідання                                                                           

 

01 квітня 2022 р.                                   смт Ємільчине                                        № 2152 

   

Про внесення змін в додаток до  

рішення дев’ятої сесії першого 

пленарного засідання                     

Ємільчинської селищної ради від 

03.12.2021 р. № 1499  

«Про затвердження Переліку 

адміністративних послуг, які 

надаються через центр надання 

адміністративних послуг 

Ємільчинської селищної ради» 

 

 

 

     Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  “Про 

адміністративні послуги”, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р.     

№ 523-р (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 р. № 969-р) 

“Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних 

послуг”, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в додаток до рішення  дев’ятої сесії першого пленарного засідання                     

Ємільчинської селищної ради від 03.12.2021 р. № 1499 «Про затвердження Переліку 

адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг 

Ємільчинської селищної ради», доповнивши перелік адміністративних послуг, які надаються 

через центр надання адміністративних послуг Ємільчинської селищної ради пунктами: 

№ 

 з/п 

Іденти

фіка 

тор 

Найменування адміністративної послуги Правові підстави 

для надання 

адміністративної 

послуги 

168. 00169 Видача довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи 
Закон України 

“Про 

забезпечення 

прав і свобод 

внутрішньо 

переміщених 

осіб” 

 

 



169. 02417 Надання допомоги на проживання внутрішньо 

переміщеним особам 

Закон України 

«Про 

затвердження 

Указу 

Президента 

України "Про 

введення 

воєнного стану в 

Україні" 

 

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

питань планування, фінансів, бюджету та комунальної власності. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

12 сесія,  перше пленарне засідання  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

 

«Про внесення змін в додаток до  рішення дев’ятої сесії першого пленарного засідання                     

Ємільчинської селищної ради від 03.12.2021 р. № 1499  «Про затвердження Переліку 

адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг 

Ємільчинської селищної ради»» 

 

 

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) 

 

 

 



 

 

 

 




