
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дванадцята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"18" травня 2022 р.   смт Ємільчине № 2168 

 

Про внесення змін у рішення сесії  

Ємільчинської селищної ради                        №  

2128  від    20.11.2020 р.  «Про  Селищну 

програму «Шкільний автобус» на 2021-

2025 роки 

  

 

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

керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року № 252 «Деякі питання 

формування місцевих бюджетів у період воєнного стану», Законом України «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію», статтею 15 Закону України «Про оборону України», 

статтею 14 Закону України «Про основи національного спротиву», Положенням про 

територіальну оборону України, затвердженим Указом Президента України від 23 вересня 

2016 року № 406/2016, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні», відповідно до Закону України  «Про передачу, примусове 

відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного  стану» від 17.05.2012 

№4765-VI, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни у Селищну програму «Шкільний автобус» на 2021-2025 роки, затверджену 

рішенням сесії Ємільчинської селищної ради від 20.11.2020 р. № 2128 «Про  Селищну 

програму «Шкільний автобус» на 2021-2025 роки» доповнивши її розділом 8 такого змісту: 

 

 «8.  ВИКОРИСТАННЯ ШКІЛЬНИХ АВТОБУСІВ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ. 

     Шкільні автобуси можуть бути примусово відчужені в умовах правового режиму 

воєнного чи надзвичайного стану для потреб держави в установленому законом порядку. 

     На час дії воєнного стану може бути надано право територіальним центрам 

комплектування та соціальної підтримки користуватися шкільними автобусами для 

забезпечення довезення особового складу до об’єктів, що підлягають охороні та обороні та 

право тимчасового безоплатного залучення шкільних автобусів під час мобілізації.» 

 

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 сесії, другого пленарного засідання Ємільчинської селищної ради  VIIІ скликання 

«Про внесення змін у рішення сесії  Ємільчинської селищної ради                        №  2128  від    

20.11.2020 р.  «Про  Селищну програму «Шкільний автобус» на 2021-2025 роки» 

 

 

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) 
 

 




