
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Шоста сесія  VIIІ скликання 

« 16» червня  2021р.   смт Ємільчине № 467 

 

 

Про внесення змін до програми в 

рішення селищної ради від 16.04.2021 

року № 298 «Про Програму створення та 

використання місцевого матеріального 

резерву Ємільчинської селищної ради  

на 2021-2025 роки" 

 

    

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 та пп 7, 8 частини 1 статті 38 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про державний 

матеріальний резерв”, Бюджетного кодексу України, Кодексу цивільного захисту України та 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 „Про затвердження 

Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій” з метою уточнення виконавців заходів Програми, селищна 

рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни у Програму створення та використання місцевого матеріального резерву 

Ємільчинської селищної ради  на 2021-2025 роки, прийняту рішенням Ємільчинської 

селищної ради від 16 квітня 2021 року № 298 та викласти пункт 1.2 розділу 6 в новій редакції:  

6.Напрямки діяльності та заходи програми 

 

№ 

з/п 
Назва напря- 

му (пріори- 

тетні) 

Перелік заходів 

програми 
Виконавці Джерела 

фінансу- 

вання 

Очікувані 

результати 

1. Ліквідація 

наслідків 

надзвичай-

них ситуацій 

техногенно-го 

та природного 

характеру і 

запобігання їх 

виникненню 

1.2.Створення та 

оновлення місцевого 

матеріального 

резерву для 

ліквідації наслідків 

надзвичайних 

ситуацій 

техногенного і 

природного 

характеру та їх 

наслідків 

Селищна 

рада, 

підприємства 

та установи 

В межах 

фінансових 

можливостей 

Технічне та 

матеріальне 

забезпечення 

заходів по 

запобіганню 

та ліквідації 

наслідків 

надзвичайних 

ситуацій 

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

з  питань   соціально-економічного   розвитку, промисловості, підприємництва та    житлово-

комунального  господарства. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК  



 

РЕЗУЛЬТАТИ   ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради   8 скликання 

 

«Про внесення змін до програми в рішення селищної ради від 16.04..2021 року № 298 «Про 

Програму створення та використання місцевого матеріального резерву Ємільчинської 

селищної ради  на 2021-2025 роки"» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

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. відсутня 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 

 


	ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
	ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

