
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

П’ята сесія  VIIІ скликання 

16 квітня 2021р.   смт Ємільчине №  309 

 

Про прийняття у комунальну власність  

територіальної громади Ємільчинської 

селищної ради нерухомого майна, 

об’єкта незавершеного будівництва, 

розташованого за адресою: 

вул. Шевченка, 4, смт Ємільчине 

(незавершені капітальні інвестиції)   

 

 

       

          Відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

частини 2 статті 4 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності», рішення Ємільчинської районної ради  від  08 червня  2018 року № 305 « Про 

передачу комунальних закладів, їх цілісних майнових комплексів, будівель та споруд, 

індивідуально визначеного майна зі   спільної власності територіальних громад сіл, селищ 

Ємільчинського району  у комунальну власність Ємільчинської селищної ради», враховуючи 

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

комунальної власності, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл, селищ 

Ємільчинського району у комунальну власність територіальної громади Ємільчинської 

селищної ради нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва 

«Реконструкція загальноосвітньої школи №1 по вул. Шевченка, 4 в смт Ємільчине 

Житомирської області», а саме: 

- будівлю корпусу №1 Ємільчинської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1, що 

знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 4, смт Ємільчине, Житомирської області, первісна 

вартість- 791 747 грн. 00 коп., знос- 791 747 грн. 00 коп.; 

- незавершені капітальні інвестиції (витрати на придбання/створення об’єкта незавершених 

капітальних інвестицій) вартістю 10 052 046 грн. 00 коп. (Десять мільйонів п’ятдесят дві 

тисячі сорок шість грн. 00 коп.); 

- проектно-кошторисну та виконавчу документацію на об’єкт незавершеного будівництва. 

2. Затвердити склад комісії з приймання-передачі майна, зазначеного у пункті 1 цього 

рішення (додаток № 1). 

3. Передати на баланс відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради 

незавершені капітальні інвестиції вартістю 10 052 046 грн. 00 коп. (Десять мільйонів 

п’ятдесят дві тисячі сорок шість грн. 00 коп.) разом з проектно-кошторисною та виконавчою 

документацією на об’єкт незавершеного будівництва. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Ємільчинської селищної 

ради з   питань  планування, фінансів, бюджету та комунальної власності. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



РЕЗУЛЬТАТИ   ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради   8 скликання 

 

«Про прийняття у комунальну власність територіальної громади Ємільчинської селищної 

ради нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва, розташованого за адресою: 

вул. Шевченка, 4, смт Ємільчине (незавершені капітальні інвестиції)» 

 

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) 

 

 
 

 

 

 

 

 



 Додаток 1 

Рішення 5 сесії Ємільчинської 

селищної ради VIIІ скликання 

16 квітня 2021р. № 309 

 

                                                                                    

Склад комісії 

з приймання- передачі об’єкта  незавершеного будівництва 

«Реконструкція загальноосвітньої школи №1 по вул. Шевченка, 4 в смт Ємільчине 

Житомирської області» 

 

Голова комісії: Романюк Олександр Романович – перший заступник селищного голови; 

Члени комісії: 

-Онищук Ольга Василівна - заступник селищного голови; 

-Жека Сергій Леонідович – начальник відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської 

селищної ради; 

-Климчук Ірина Борисівна – головний бухгалтер відділу освіти, молоді та спорту 

Ємільчинської селищної ради; 

-Палько Наталія Миколаївна -  т.в.о. директора КУ опорний заклад освіти "Ємільчинський 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 Ємільчинської селищної ради  Житомирської області"; 

-Лозко Наталія Валеріївна – головний спеціаліст з юридичних питань сектору освіти  відділу 

освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради; 

-Марчук Анатолій Васильович – начальник відділу освіти, молоді, спорту та культури 

Ємільчинської РДА; 

-Кириленко Інна Борисівна – начальник фінансового відділу Ємільчинської селищної ради; 

-Соляннікова Оксана Василівна - начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, 

транспорту, комунальної власності селищної ради; 

-Коваленко Андрій Андрійович –начальник юридичного відділу селищної ради; 

-Данюк Володимир Петрович – головний спеціаліст з містобудування, архітектури, 

будівництва, житлово-комунального господарства; 

-Лаврентьєва Ніна Степанівна – завгосп відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської 

селищної ради. 

 

 

Секретар  ради                                                                                            Інна ОСТАПЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	- незавершені капітальні інвестиції (витрати на придбання/створення об’єкта незавершених капітальних інвестицій) вартістю 10 052 046 грн. 00 коп. (Десять мільйонів п’ятдесят дві тисячі сорок шість грн. 00 коп.);
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	3. Передати на баланс відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради незавершені капітальні інвестиції вартістю 10 052 046 грн. 00 коп. (Десять мільйонів п’ятдесят дві тисячі сорок шість грн. 00 коп.) разом з проектно-кошторисною та вико...

