
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 
Чотирнадцята сесія  VIIІ скликання 
"05" серпня 2022 р.   смт Ємільчине № 2205 
 
Про депутатське звернення  до 
Президента України, Верховної Ради  
України, Кабінету Міністрів України, 
Міністерства внутрішніх справ України, 
Державної міграційної служби України, 
Народного депутата України Дмитра  
КОСТЮКА  щодо розгляду питання  
відновлення роботи Ємільчинського  
сектору Управління Державної міграційної  
служби України в Житомирській області 

       Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
селищна  рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити текст звернення депутатів селищної ради до Президента України, Верховної 
Ради  
України, Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної 
міграційної служби України, Народного депутата України Дмитра КОСТЮКА  щодо 
розгляду питання відновлення роботи Ємільчинського сектору Управління Державної 
міграційної служби України в Житомирській області (додається). 
 
2. Доручити Ємільчинському селищному голові підписати звернення. 
 
3. Надіслати звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної міграційної служби України, 
Народного депутата України Дмитра КОСТЮКА  щодо розгляду питання відновлення 
роботи Ємільчинського сектору Управління Державної міграційної служби України в 
Житомирській області (додається). 
 
 
Селищний голова                                                                   Сергій ВОЛОЩУК 
 
 

 

 

 



                    Додаток до 

рішення  14 сесії, першого пленарного 

засідання селищної ради VІІІ 

скликання від 05.08.2022 року № 2205 

 
                                                    Президентові України 

                                                                                      Верховній Раді України 

          Кабінету Міністрів України 

                                                                                      Міністерству внутрішніх справ України 

                                                                                                        Державній міграційній службі України 

                                                                                      Народному депутату України 

                                                                                      Дмитру КОСТЮКУ 

 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 
депутатів Ємільчинської селищної ради до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України, 
Державної міграційної служби України, Народного депутата України Дмитра 
КОСТЮКА  щодо розгляду питання відновлення роботи Ємільчинського сектору 
Управління Державної  міграційної служби України в Житомирській області 

 

Ємільчинська селищна рада Житомирської області просить в межах компетенції 
невідкладно розглянути питання відновлення роботи Ємільчинського сектору Управління 
Державної міграційної служби України в Житомирській області.  

Із 2 липня цього року з невідомих причин без попереднього повідомлення селищної 
ради та органів влади припинено на невизначений термін роботу Ємільчинського сектору 
УДМСУ в області. Без можливості отримати послуги із виготовлення паспортних документів 
за місцем проживання та інші адміністративні послуги міграційної служби залишилось 20 
тисяч жителів Ємільчинської територіальної громади – 20 тисяч громадян України. Тепер 
для отримання цих послуг потрібно їхати з селища Ємільчине за 45 кілометрів до міста 
Новограда-Волинського, а жителям віддалених сіл – за 60-88 кілометрів. А враховуючи, що в 
Новоград-Волинському районі залишився працювати лише Новоград-Волинський відділ 
Управління Державної міграційної служби України в області, жителі нашої громади 
практично позбавлені отримати послуги міграційної служби якісно та у короткий термін, 
адже режим роботи «жива черга» призводить лише до збільшення черги та одночасного 
перебування великої кількості людей в одному місці. 

Четверо працівників Ємільчинського сектору за зверненнями громадян своєчасно 
надавали адміністративні послуги, якісні консультації, проводили виїзні прийоми громадян, 
щоденно працювала телефонна «гаряча лінія» сектору. Робочі місця працівників сектору 
розташовувалися у адміністративному приміщенні селищної ради в центрі селища 
Ємільчине, із наданням якісних комунальних послуг для працівників та громадян, із 
можливістю укриття в захисні споруді. 

Із квітня цього року через прибуття в громаду внутрішньо переміщених осіб – більше 3 
тисяч осіб – значно зросла кількість громадян, які зверталися до Ємільчинського сектору. 
Тепер отримання послуг міграційної служби для внутрішньо переміщених осіб ще більше 



ускладнилося. Разом з тим, військова адміністрація поставила завдання бути готовим до 
прийому в нашій громаді ще більшої кількості внутрішньо переміщених осіб із районів 
бойових дій. 

Вже пізніше із засобів масової інформації, які наводять слова керівника управління 
міграційної служби в Житомирській області Анатолія Федорчука, стало відомо, що це 
припинення роботи секторів у Житомирській області пов’язано із безпековими заходами. 
Але ж Ємільчинська громада не є прикордонною, а за інформацією Генерального штабу ЗСУ 
на даний період загрози нападу зі сторони білорусії немає.  

У такий непростий для України час депутати Ємільчинської селищної ради 
Житомирської області звертаються до Вас  посприяти відновленню роботи  Ємільчинського 
сектору Управління Державної міграційної служби України в Житомирській області  задля 
зняття загостреної соціальної напруги серед населення, яке відкрито обурюється все більшим 
віддаленням від сільської місцевості можливості отримати якісні адміністративні послуги. 
Не менш важливо і те, що при закритті Ємільчинського сектору Управління Державної 
міграційної служби України в Житомирській області громада втрачає  надходження до 
бюджету, які за 2021 рік становили  400708,08грн., а  за 7 місяців поточного року – 
364759,21грн.. 

  Також звертаємось з проханням розглянути питання щодо можливості повернення 
даного обладнання до Ємільчинського сектору Управління Державної міграційної служби 
України в Житомирській області.   

 

За дорученням депутатів селищної ради  

 

Ємільчинський селищний голова                                         Сергій ВОЛОЩУК 

 

 




