
                                                                                                             

 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIIІ скликання 

"15" вересня 2021р.   смт Ємільчине № 999 

 

Про  план роботи селищної ради на 

ІІ півріччя 2021 року            

 

 

 

    Відповідно до п.7 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , 

селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити  план роботи  селищної ради на ІІ півріччя 2021 року (додається). 

 

2.Затвердити графік Прийому громадян депутатами Ємільчинської селищної ради VІІІ 

скликання на 2021 рік (додається). 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голів постійних комісій селищної 

ради. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесії, першого пленарного засідання Ємільчинської селищної ради  VIIІ скликання 

«Про  план роботи селищної ради на ІІ півріччя 2021 року» 

 

 

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) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                            Додаток 1  

                                                                                                            рішення селищної ради   

                                                                                                            від 15.09.2021 №999  

 

ПЛАН  РОБОТИ  ЄМІЛЬЧИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ  РАДИ  

  на  ІІ - півріччя  2021  року 

 

РОЗДІЛ   І 

Питання для розгляду на сесіях селищної  ради 
 

№ 

з/п 
Зміст 

Термін 

виконання 
Відповідальні за підготовку 

1 

Про затвердження галузевих    

Програм, термін дії яких 

закінчується у 2021 році  

 

ІІ півріччя 

Виконавчий комітет   

селищної ради, 

постійні комісії 

2 
Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2021 рік 

У разі 

потреби 

Фінансовий відділ селищної ради  

Постійні комісії 

3 
Про внесення змін до Статутів 

закладів комунальної власності 

ІІ півріччя 

(за потреби) 

Постійна комісія з гуманітарних 

питань, регламенту, законності, 

депутатської діяльності та етики 

4 
Про розгляд   питань щодо 

врегулювання земельних відносин  
ІІ півріччя 

Відділ земельних ресурсів 

селищної ради 

Постійна комісія з питань 

містобудування, будівництва, 

земельних відносин та екології  

5 

Про розгляд   питань у галузі 

житлово-комунального господарства 

та управління комунальною 

власністю. 

Протягом    ІІ 

півріччя 

Постійна комісія з  питань  

соціально – економічного 

розвитку, промисловості, 

підприємництва та житлово – 

комунального господарства       

6 

Заслуховування  повідомлень  

депутатів, розгляд  депутатських 

запитів 

Протягом    

півріччя 

Депутати  селищної ради, 

секретар ради 

7 

Інформація про виконання 

селищного бюджету за  9  місяців  

2021 року  

 ІV квартал 

Фінансовий відділ селищної ради  

Постійна комісія  з питань 

планування, фінансів, бюджету  

та комунальної власності 

8 Про селищний бюджет на 2022 рік   ІV квартал 

Фінансовий відділ селищної ради  

Постійна комісія  з питань 

планування, фінансів, бюджету 

та комунальної власності 

9  
Про внесення змін до прийнятих 

радою рішень 

У разі   

потреби 

Секретар ради, заступники 

селищного голови 

10 
 Про хід виконання селищних 

програм в галузі медицини 
ІІІ квартал 

Постійна комісія з гуманітарних 

питань, регламенту, законності, 

депутатської діяльності та етики 

 



РОЗДІЛ ІІ 

Питання для вивчення та розгляду постійними комісіями 

 

№ 

з/п 
Зміст 

Термін 

виконання 
Відповідальні за підготовку 

1 

Інформація про виконання 

селищного бюджету за  9 місяців 

2021 року 

ІІ півріччя 
Постійна комісія  з питань 

планування, фінансів, бюджету  

та комунальної власності 

2 
Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2021 рік 

У разі 

потреби 

Постійна комісія  з питань 

планування, фінансів, бюджету  

та комунальної власності 

3 

Контроль за виконанням рішень 

селищної ради та рекомендацій 

комісії 

Протягом 

півріччя 

Постійна комісія  з питань 

планування, фінансів, бюджету  

та комунальної власності 

4 
Про затвердження галузевих    

програм  
ІІ півріччя Постійні комісії 

5 
Про внесення змін до Статутів 

закладів комунальної власності 
ІІ півріччя 

Постійна комісія з гуманітарних 

питань, регламенту, законності, 

депутатської діяльності та етики 

6 
Про план роботи постійних комісій 

на ІІ півріччя 2021 року 
ІV квартал   Постійні комісії 

 

РОЗДІЛ ІІІ 

Організаційні заходи 

№ з/п Зміст 
Термін 

виконання 

Відповідальні 

за підготовку 

1 
Здійснення організаційних заходів з 

проведення сесій селищної ради 

Протягом 

кварталу 

Виконавчий апарат 

селищної  

Секретар селищної ради 

2 
Проведення засідань постійних комісій 

селищної ради 
За потребою 

Секретар  селищної ради 

Голови постійних комісій 

3 

Контроль за виконанням рішень, доручень 

сесій селищної ради та рекомендацій 

постійних комісій 

Протягом 

року 

Виконавчий апарат 

селищної ради 

Голови постійних комісій 

4 
Сприяння депутатам селищної ради у 

здійсненні ними депутатських повноважень 

Протягом 

кварталу 
Секретар селищної ради 

5 

Забезпечення гласності в роботі селищної 

ради та її органів. Взаємодія із місцевими 

засобами масової інформації 

Протягом 

кварталу 

Ємільчинська селищна 

рада 

6 

Розгляд, за дорученням керівництва ради, 

звернень громадян з питань роботи органів 

місцевого самоврядування 

Протягом 

півріччя 

Виконавчий апарат 

селищної ради, депутати 

7 

Вивчення та узагальнення громадської 

думки, висловленої під час проведення 

виїзних прийомів громадян для прийняття 

рішень 

Протягом 

півріччя 

Ємільчинська селищна 

рада 

8 
Навчання депутатів селищної ради (за 

окремим планом) 

Протягом 

кварталу 
Секретар селищної ради 



9 

Висвітлення діяльності селищної ради, 

постійних комісій і депутатських фракцій на 

веб-сайті селищної ради 

Протягом 

кварталу 

Виконавчий апарат 

селищної ради 

10 

Участь в організації заходів  у зв’язку з 

відзначенням державних  та професійних  

свят  

Протягом 

півріччя 

Посадові особи  селищної 

ради, виконавчий апарат 

ради 

 

 
 
Секретар ради                                                                                           Інна ОСТАПЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Додаток 2 

                                                                                                            рішення селищної ради   

                                                                                                            від 15.09.2021 № 999 
 

 

ГРАФІК 

Прийому громадян депутатами Ємільчинської селищної ради VІІІ скликання на 2021 рік 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я по-батькові 

депутата Ємільчинської 

селищної ради 

Партійна 

приналежність 

Місце прийому Час прийому 

1 Авраменко В’ячеслав 

Григорович 

«СЛУГА 

НАРОДУ» 

Ємільчинська 

селищна рада 

вул. Соборна, 

№18, каб.105  

2-га середа 

місяця з 15.00-

17.00  

2 Алілуйко Олександр 

Анатолійович 

«ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА – 

ЗА ЖИТТЯ» 

Ємільчинська 

селищна рада 

вул. Соборна, 

№18, каб.105  

3-й вівторок 

місяця з 15.00-

17.00 

3 Афанасьєва Лариса Іванівна «ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ» 

Ємільчинська 

селищна рада 

вул. Соборна, 

№18, каб.105  

4-й вівторок 

місяця з 15.00-

17.00 

4 Бацюн Ігор Володимирович «ПРОПОЗИЦІЯ» Ємільчинська 

селищна рада 

вул. Соборна, 

№18, каб.105  

2-й четвер 

місяця з 15.00 -

17.00 

5 Бацюн Наталія Анатоліївна «ПРОПОЗИЦІЯ» Ємільчинська 

селищна рада 

вул. Соборна, 

№18, каб.105  

2-й четвер 

місяця з 15.00 -

17.00 

6 Ващенко Леонід 

Миколайович 

«НАШ КРАЙ» Ємільчинська 

селищна рада 

вул. Соборна, 

№18, каб.105  

2-й вівторок 

місяця з 15.00 – 

17.00 

7 Верещинська Лідія 

Олексіївна 

«НАШ КРАЙ» Ємільчинська 

селищна рада 

вул. Соборна, 

№18, каб.105 

2-й вівторок 

місяця з 15.00 – 

17.00 

8 Дибайло Валерій 

Дмитрович 

«СЛУГА 

НАРОДУ» 
Ємільчинська 

селищна рада 

вул. Соборна, 

№18, каб.105  

2-га середа 

місяця з 15.00-

17.00 

9 Дідус Олег Якович «НАШ КРАЙ» Ємільчинська 

селищна рада 

вул. Соборна, 

№18, каб.105  

2-й вівторок 

місяця з 15.00 – 

17.00 



10 Жека Сергій Леонідович «НАШ КРАЙ» Ємільчинська 

селищна рада 

вул. Соборна, 

№18, каб.105  

2-й вівторок 

місяця з 15.00 – 

17.00 

11 Жилюк Роман Степанович «СЛУГА 

НАРОДУ» 
Ємільчинська 

селищна рада 

вул. Соборна, 

№18, каб.105  

2-га середа 

місяця з 15.00-

17.00 

12 Канарський Броніслав 

Францович 

«ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ» 
Ємільчинська 

селищна рада 

вул. Соборна, 

№18, каб.105  

4-й вівторок 

місяця з 15.00-

17.00 

13 Ковичка Микола 

Володимирович 

«РАДИКАЛЬНА 

ПАРТІЯ ОЛЕГА 

ЛЯШКА» 

Ємільчинська 

селищна рада 

вул. Соборна, 

№18, каб.105  

2-й понеділок 

місяця з 10.00 – 

12.00 

14 Лісова Олена 

Володимирівна 

«РАДИКАЛЬНА 

ПАРТІЯ ОЛЕГА 

ЛЯШКА» 

Ємільчинська 

селищна рада 

вул. Соборна, 

№18, каб.105  

2-й понеділок 

місяця з 10.00 – 

12.00 

15 Лісовий Віктор Петрович «НАШ КРАЙ» Ємільчинська 

селищна рада 

вул. Соборна, 

№18, каб.105  

2-й вівторок 

місяця з 15.00 – 

17.00 

16 Лозко Оксана 

Олександрівна 

«ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА – 

ЗА ЖИТТЯ» 

Ємільчинська 

селищна рада 

вул. Соборна, 

№18, каб.105  

3-й вівторок 

місяця з 15.00-

17.00 

17 Лугина Володимир 

Васильович 

«ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ» 
Ємільчинська 

селищна рада 

вул. Соборна, 

№18, каб.105  

4-й вівторок 

місяця з 15.00-

17.00 

18 Лугина Ольга Миколаївна «БАТЬКІВЩИНА» Ємільчинська 

селищна рада 

вул. Соборна, 

№18, каб.105  

1-й вівторок 

місяця з 14.00 – 

16.00 

19 Маринін Олександр 

Володимирович 

«ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА – 

ЗА ЖИТТЯ» 

Ємільчинська 

селищна рада 

вул. Соборна, 

№18, каб.105  

3-й вівторок 

місяця з 15.00-

17.00 

20 Мельник Олександр 

Сергійович 

«НАШ КРАЙ» Ємільчинська 

селищна рада 

вул. Соборна, 

№18, каб.105  

2-й вівторок 

місяця з 15.00 – 

17.00 

21 Остапчук Інна Петрівна «СЛУГА 

НАРОДУ» 
Ємільчинська 

селищна рада 

вул. Соборна, 

№18, каб.105  

2-га середа 

місяця з 15.00-

17.00 



22 Прокопов Юрій Петрович «НАШ КРАЙ» Ємільчинська 

селищна рада 

вул. Соборна, 

№18, каб.105  

2-й вівторок 

місяця з 15.00 – 

17.00 

23 Романчук Наталія 

Володимирівна 

«БАТЬКІВЩИНА» Ємільчинська 

селищна рада 

вул. Соборна, 

№18, каб.105  

1-й вівторок 

місяця з 14.00 – 

16.00 

24 Філоненко Федір 

Михайлович 

«БАТЬКІВЩИНА» Ємільчинська 

селищна рада 

вул. Соборна, 

№18, каб.105  

1-й вівторок 

місяця з 14.00 – 

16.00 

25 Фомішина Галина 

Миколаївна 

«ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ» 
Ємільчинська 

селищна рада 

вул. Соборна, 

№18, каб.105  

4-й вівторок 

місяця з 15.00-

17.00 

26 Цмокалюк Анжеліка 

Юріївна 

«НАШ КРАЙ» Ємільчинська 

селищна рада 

вул. Соборна, 

№18, каб.105  

2-й вівторок 

місяця з 15.00 – 

17.00 

 

Секретар ради                                                                                                Інна ОСТАПЧУК 


