
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIII скликання 

"15" вересня   2021р.   смт Ємільчине №994 

 

  

 Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування", 

пункту 2 статті 8 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу" у зв'язку зі 

змінами в органах територіального управління, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни у Програму військово-патріотичного виховання молоді та організації 

підготовки громадян до призову і служби в Збройних силах України на 2021-2025 роки 

прийняту рішенням Ємільчинської селищної ради від 12 лютого 2021 року № 196 та замінити 

назву органу військового управління "Ємільчинський районний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП)" на "Перший відділ Новоград-

Волинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (смт. 

Ємільчине)" у всіх відмінках. 

 

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 

 

Про внесення змін  у програму 

прийняту рішенням селищної ради від 

12.02.2021 року № 196 "Про Програму 

військово-патріотичного виховання 

молоді та організації підготовки 

громадян до призову і служби в 

Збройних силах України на 2021-2025 

роки" 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесії, першого пленарного засідання Ємільчинської селищної ради  VIIІ скликання 

«Про внесення змін  у програму прийняту рішенням селищної ради від 12.02.2021 року № 

196 "Про Програму військово-патріотичного виховання молоді та організації підготовки 

громадян до призову і служби в Збройних силах України на 2021-2025 роки"» 

 

 

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) 
 

 

 

 

 


