
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
    

 П`ята сесія  VIІІ скликання 

"16" квітня 2021 р.   смт Ємільчине № 293 

                                                          

Про внесення змін до програми, 

затвердженої  рішенням селищної 

ради №2126 від 20.11.2020 р «Про 

затвердження Селищної програми 

соціальної підтримки внутрішньо 

переміщених осіб з тимчасово 

окупованої території, районів 

проведення бойових дій на територію 

Ємільчинської селищної ради та 

військовослужбовців, членів сімей 

загиблих військовослужбовців 

силових структур України, що брали 

участь у АТО та ООС, та 

військовослужбовців, призваних на 

військову службу за контрактом, на 

2021-2023 роки» 

 

 

      Відповідно до ст. 25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою 

соціальної підтримки військовослужбовців, призваних на військову службу за контрактом, 

селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни  до програми, затвердженої рішенням Ємільчинської селищної ради від 

20.11.2020 року №2126 « Про затвердження Селищної програми соціальної підтримки 

внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення бойових 

дій на територію Ємільчинської селищної ради та військовослужбовців, членів сімей загиблих 

військовослужбовців силових структур України, що брали участь у АТО та ООС, та 

військовослужбовців, призваних на військову службу за контрактом, на 2021-2023 роки» 

пункт 6  абзац 4 викласти в такій редакції: «-одноразової грошової допомоги на вирішення 

соціально-побутових питань військовослужбовцям, призваним на військову службу за 

контрактом, в розмірі 2 тис грн». 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних 

питань, регламенту, законності, депутатської діяльності та етики. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 



 

 

РЕЗУЛЬТАТИ   ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради   8 скликання 

 

«Про внесення змін до програми, затвердженої рішенням селищної ради №2126 від 

20.11.2020 р «Про затвердження Селищної програми соціальної підтримки внутрішньо 

переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення бойових дій на 

територію Ємільчинської селищної ради та військовослужбовців, членів сімей загиблих 

військовослужбовців силових структур України, що брали участь у АТО та ООС, та 

військовослужбовців, призваних на військову службу за контрактом, на 2021-2023 роки»» 

 

 

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. відсутня 

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. відсутній 

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» 

2 25 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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



 

 


