
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
03 квітня 2020р.   смт.Ємільчине №43 
 
 
Про внесення змін в Регламент  
виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 

 

 
Відповідно до статті 11 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий  комітет  Ємільчинської селищної ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Внести зміни в Регламент  виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради, 
затверджений рішенням виконавчого комітету селищної ради від 31.01.2018р. №1 «Про 
Регламент  виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради», доповнивши його ст..18 
такого змісту : 
 
«Стаття 18. Особливості організації та проведення засідань виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради в умовах надзвичайних ситуацій та надзвичайного стану. 
 
1. В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених 
спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров’ю значних верств 
населення, та введення такого стану відповідно до законодавства на всій території України 
або окремих територіях, засідання виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради 
можуть проводитись дистанційно або в режимі відео/аудіоконференцій, крім питань, що 
потребують таємного голосування. 
 
2.  Порядок проведення дистанційних засідань повинен забезпечувати: 
            -  можливість реалізації прав членів виконавчого комітету; 
            -  доведення проектів рішень ради  членам виконавчого комітету шляхом надсилання 
на їх електронну адресу та висвітлення на офіційному сайті селищної ради; 
            -  ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні виконавчого комітету; 
            -  встановлення та фіксацію результатів голосування стосовно кожного питання; 
            -  черговість голосування проводити в алфавітному порядку окремо кожним членом 
виконавчого комітету після оголошення початку голосування та прізвища члена виконкому; 
            -  присутність в приміщенні, з якого головуючий на засіданні виконавчого комітету 
буде здійснювати ведення засідання, осіб, які будуть вести протокол та встановлювати 
результати голосування. 
 
3. До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання 
термінового розгляду, в тому числі питань щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій або якнайшвидша ліквідація особливо тяжких надзвичайних 



ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій, чи реалізації повноважень, 
пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання. 
4.  Розпорядження про дистанційне засідання доводиться до відома членів виконавчого 
комітету та населення не пізніше як за 24 години до його початку із зазначенням порядку 
денного. Розпорядження про дистанційне засідання розміщується на офіційному сайті 
селищної ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів рішень з 
супровідними документами на офіційну електронну адресу членів виконавчого комітету». 
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого 
комітету Бондаря О.І. 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 
 
 




