
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
23.12.2022р.   смт.Ємільчине №179 
 
 
Про внесення змін у рішення 
виконавчого комітету селищної 
ради від 17.06.2022р. №№73; 74; 75; 
76 

 

 
 
 Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в 
зв’язку з кадровими змінами, виконавчий комітет селищної ради 
ВИРІШИВ : 
 
1. З метою прийняття заяв для призначення соціальних допомог, пільг, субсидій та передачу 
їх до органів соціального захисту, в тому числі у електронній формі,  від жителів 
старостинських округів, внести зміни в рішення виконавчого комітету селищної ради від 
17.06.2022р. №73 «Про уповноваження посадових та службових осіб на прийняття заяв», 
виклавши підпункт 8 пункту 1 в редакції : 
 
8) Підлубівського Староста Лугина Сергій Олександрович 
  Діловод Авраменко Світлана Василівна 
 
2. З метою проведення реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання 
та внесення відповідних змін до реєстру територіальної громади, внести зміни в в рішення 
виконавчого комітету селищної ради від 17.06.2022р. №74 «Про уповноваження посадових 
та службових осіб на реєстрацію місця проживання жителів старостинських округів», 
виклавши підпункт 7 пункту 1 в редакції : 
«7) ЛУГИНУ Сергія Олександровича, старосту Підлубівського старостинського округу, на 
території с.Підлуби,  с.Нитине;»; 
 
3. З метою забезпечення повноважень, наданих п. 2 ч. 2 ст. 255 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення  органам місцевого самоврядування, внести зміни в 
рішення виконавчого комітету селищної ради від 17.06.2022р. №75 «Про уповноваження 
посадових осіб на  складання протоколів про адміністративні правопорушення», а саме 
1) у підпункті 1 пункту 1 читати : 
«- старосту    Підлубівського старостинського округу – ЛУГИНУ Сергія Олександровича»; 
2) у підпункті 1 пункту 1 абзац «- діловода Руденського старостинського округу - 
АХРОМЕЄВУ Валентину Василівну» вважати таким, що втратив чинність; 
3)  у підпункті 3 пункту 1 читати : 
«- старосту    Підлубівського старостинського округу – ЛУГИНУ Сергія Олександровича»; 
4) у підпункті 3 пункту 1 абзац «- діловода Руденського старостинського округу - 
АХРОМЕЄВУ Валентину Василівну» вважати таким, що втратив чинність; 



5) у підпункті 4 пункту 1 читати : 
«- старосту    Підлубівського старостинського округу – ЛУГИНУ Сергія Олександровича»; 
6) у підпункті 5 пункту 1 читати : 
«- ЛУГИНУ Сергія Олександровича, старосту Підлубівського старостинського округу, на 
території с.Підлуби,  с.Нитине; 
7) у підпункті 5 пункту 1  абзац «-  АХРОМЕЄВУ Валентину Василівну, діловода, на 
території  с.Руденька, с.Горбове, с.Здоровець, с.Льонівка,  с.Чміль» вважати таким, що втратив 
чинність. 
 
4. З метою ведення списків осіб,  які  мають право на майновий пай члена колективного 
сільськогосподарського підприємства; оформлення та видачу свідоцтва про право власності 
на майновий пай підприємства, внести зміни в рішення виконавчого комітету селищної ради 
від  17.06.2022р. №76   «Про  призначення відповідальних  за ведення списків осіб, які мають 
право на майновий пай, оформлення та видачу свідоцтва про право власності на майновий 
пай та про втрату чинності рішення № 18 від 31.01.2020р.» : 
1) у підпункті 7 пункту 1 читати : 
«7) на території Підлубівського старостинського округу старосту Підлубівського 
старостинського округу Лугину С.О.»;  
2) підпункт 8 пункту 1  «8) на території Руденського старостинського округу діловода 
Руденського старостинського округу Ахромєєву В.В.» вважати таким, що втратив чинність.  
 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету 
селищної ради Олександра БОНДАРЯ. 
 
 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 
 




