
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Восьма сесія  

Перше пленарне засідання 

 

 VIІI скликання 

15  вересня 2021 року   смт Ємільчине №984______ 

 

Про зміну найменування  

Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району 

Житомирської області 

 

 

 Відповідно до частини першої статті 144 Конституції України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», частини третьої статті 9, частини четвертої статті 17 

Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань»,  Закону України «Про внесення змін до деяких законів України  

щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад», «Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування: окремих питань 

організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 

адміністрацій», Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 №807-ІХ «Про утворення 

та ліквідацію районів», глави 7 Цивільного кодексу України, з метою приведення назви 

селищної ради та її виконавчих органів до вимог чинного законодавства Ємільчинська 

селищна рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Змінити найменування органу місцевого самоврядування «Ємільчинська селищна рада 

Ємільчинського району Житомирської області» на «Ємільчинська селищна рада 

Житомирської області».  
 

2. Змінити найменування юридичної особи «Ємільчинська селищна рада Ємільчинського 

району Житомирської області» (код ЄДРПОУ 04347605) на «Ємільчинська селищна рада 

Житомирської області».  
 

3. Виконавчому комітету Ємільчинської селищної ради: 

- провести державну реєстрацію зміни найменування юридичної особи в порядку, 

передбаченому законодавством;  

- організувати роботу щодо приведення чинних нормативно-правових актів селищної ради, 

організаційно-розпорядчих документів у відповідність до цього рішення; 

- забезпечити реалізацію організаційних заходів, пов’язаних з цим рішенням. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Інну ОСТАПЧУК. 

 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесії, першого пленарного засідання Ємільчинської селищної ради  VIIІ скликання 

«Про зміну найменування  Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області»» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

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.. за 

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. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 

 


