
 

 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Шістнадцята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIIІ скликання 

16 грудня 2022р. смт Ємільчине № 2373 

  

  

Про створення аукціонної комісії для  

продажу об’єкта малої приватизації  

Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області 

 

 

         Відповідно до  Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» 

ст.ст. 25, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

організації та проведення процедур продажу комунального майна, забезпечення 

надходження коштів до селищного бюджету, враховуючи рекомендації постійної комісії 

селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та комунальної власності, селищна 

рада  

    

ВИРІШИЛА: 

 

1. Створити аукціонну комісю для продажу об’єкта малої приватизації Ємільчинської 

селищної ради Житомирської області. 

2. Затвердити персональний склад аукціонної комісії для продажу об’єкта малої 

приватизації Ємільчинської селищної ради (Додаток).  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та комунальної власності. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 
  



      

 Додаток  

до рішення 16 сесії  

другого пленарного засідання 

Ємільчинської селищної ради  

VIIІ скликання 

16 грудня 2022р. № 2373 

                                                                                           

 
Склад аукціонної комісії 

для продажу об’єкта малої приватизації 

Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області 

 
Євтух Володимир Петрович - заступник селищного голови, голова 

комісії; 

Коваленко Андрій Андрійович - начальник юридичного відділу селищної 

ради, заступник голови комісії; 

Соляннікова Оксана Василівна - начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, транспорту, комунальної 

власності селищної ради, секретар комісії; 

Члени комісії: 

Кириленко Інна Борисівна - начальник Фінансового відділу 

Ємільчинської селищної ради; 

Дідус Валентина Вікторівна - начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності Ємільчинської селищної ради; 

Ярошенко Олена Анатолівна -  головний спеціаліст відділу земельних 

ресурсів Ємільчинської селищної ради.  

 

 
Секретар ради                                                                                           Інна ОСТАПЧУК                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

Шістнадцята сесія, друге пленарне засідання VIІІ скликання 

 

«Про створення аукціонної комісії для  продажу 

об’єкта продажу об’єкта малої приватизації 

Ємільчинської селищної ради Житомирської області» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

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. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

8 19 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 
 

 

 

 




