
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Дванадцята сесія 

 Друге пленарне засідання 

 VIIІ скликання 

 

 18 травня 2022 року смт Ємільчине №2164 

 

Про погодження  КНП «Ємільчинська 

лікарня» Ємільчинської селищної ради 

передачі транспортних засобів в умовах 

правового режиму воєнного стану  

 

 

          Керуючись ст. 25, п.31 ч.1 ст. 26, ст. ст. 59, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Указом Президента України «Про загальну мобілізацію», ст. 6 

Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Постановою КМУ України 

від 28.12.2000р. № 1921 «Про затвердження Положення про військово-транспортний 

обов'язок», враховуючи клопотання КНП «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної 

ради, рекомендації постійної комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету 

та комунальної власності, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Погодити КНП «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради передачу 

транспортних засобів у зв’язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму 

воєнного стану, з умовою їх повернення протягом 30 календарних днів з моменту оголошення 

демобілізації та скасування воєнного стану, а саме: 

- автомобіль санітарний TOYOTA HiAce, 1993 року випуску, шасі LH1040004283, державний 

номер 07-27 ІОА, первісна вартість 167 690,00 грн., залишкова вартість 0, 00 грн.; 

- автомобіль санітарний MERCEDES-BENZ-609, 2001 року випуску, шасі 

WOB66806110894607, державний номер 78-62 ІОА, первісна вартість 84 710,00 грн., 

залишкова вартість 0, 00 грн. 

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

планування, фінансів, бюджету та комунальної власності. 

 

 

Селищний голова                                                                     Сергій ВОЛОЩУК 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

12 сесії, другого пленарного засідання Ємільчинської селищної ради  VIIІ скликання 

«Про погодження  КНП «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради передачі 

транспортних засобів в умовах правового режиму воєнного стану» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

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» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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