
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІІ скликання 

"_15_" вересня _2021р.   смт Ємільчине №_993______ 

 

Про внесення змін у рішення сесії 

селищної ради від 21.02.2018 року № 

171 «Про Комунальну установу 

«Інклюзивно-ресурсний центр» 

Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області» 

 

 

Відповідно до пункту 10 частини 4 статті 42, пункту 3 статті 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», частини п’ятої статті 20 Закону України «Про освіту», 

постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. № 545 «Про затвердження положення 

про інклюзивно-ресурсний центр» зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів 

України від 21.07.2021 року № 765 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами» та враховуючи 

рекомендації постійної комісії селищної ради з гуманітарних питань, регламенту, законності, 

депутатської діяльності та етики,  селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в «Порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора 

комунальної установи «Ємільчинський інклюзивно-ресурсний центр» Ємільчинської 

селищної ради Житомирської області», затверджений рішенням селищної ради від 21 лютого 

2018 року № 171, виклавши його в новій редакції, що додається. 

2. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади директора комунальної установи 

«Ємільчинський інклюзивно -ресурсний центр» Ємільчинської селищної ради Житомирської 

області. 

3. Доручити виконавчому комітету селищної ради організувати конкурсний відбір на 

зайняття посади директора комунальної установи «Ємільчинський інклюзивно-ресурсний 

центр» Ємільчинської селищної ради Житомирської області. 

4. Затвердити склад конкурсної комісії для конкурсного відбору на зайняття посади 

директора комунальної установи «Ємільчинський інклюзивно-ресурсний центр» 

Ємільчинської селищної ради Житомирської області (додається). 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради 

з гуманітарних питань, регламенту, законності, депутатської діяльності та етики. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесії, першого пленарного засідання Ємільчинської селищної ради  VIIІ скликання 

«Про внесення змін у рішення сесії селищної ради від 21.02.2018 року № 171 «Про 

Комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області»» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. утримався 

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. утрималась 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 20 - 2 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 
 


