
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Шоста сесія  VIІІ скликання 

"16" червня   2021р.   смт Ємільчине №474 

 

Про внесення змін до  рішення 

селищної ради №287 від 16 квітня 

2021 року «Про затвердження 

Програми зайнятості населення на 

території Ємільчинської селищної 

територіальної громади на 2021 рік 

та видів робіт» 

 

 

  Заслухавши інформацію заступника селищного голови щодо необхідності організації 

та залучення безробітних громадян до громадських робіт у 2021 році, керуючись ст. 31 Закону 

України «Про зайнятість населення», п.22 частини першої ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру», селищна рада 

 

 

В И Р І Ш И Л А :  

1. Внести зміни до рішення п’ятої сесії Ємільчинської селищної ради VІІІ скликання від 16 

квітня 2021 року №287 «Про затвердження Програми зайнятості населення на території 

Ємільчинської селищної територіальної громади на 2021 рік та видів робіт», виклавши п.4 

вказаного рішення у наступній редакції: 

 

«4.Фінансування організації громадських робіт у разі залучення зареєстрованих безробітних 

до виконання робіт суспільно корисної спрямованості проводити пропорційно – 50 % за 

рахунок коштів бюджету селища та 50 % за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття. У разі виконання 

громадських робіт за видом «Догляд за особами похилого віку та особами, що потребують 

стороннього догляду» визначити роботодавцем Комунальну установу "Територіальний центр 

соціального обслуговування" Ємільчинської селищної ради» 

 

2.Контроль за виконанням даного 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 рішення селищної ради №287 від 16 квітня 2021 року «Про 

затвердження Програми зайнятості населення на території Ємільчинської селищної 

територіальної громади на 2021 рік та видів робіт»» 

 

 

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) 
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