
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
05 серпня  2020р.   смт.Ємільчине №79 
 
 
Про проведення заходів з нагоди 
святкування Дня  селища  
Ємільчине - 435-ї річниці першої 
писемної згадки про селище 
Ємільчине  

 

 
 

Керуючись  статтями 40, 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
з метою відзначення 435-ї річниці першої писемної згадки про селище Ємільчине та з нагоди 
святкування Дня селища Ємільчине, виконавчий комітет Ємільчинської селищної ради 

 
ВИРІШИВ: 
 
      1. Затвердити план заходів по підготовці та проведенню в смт Ємільчине заходів з нагоди 
святкування Дня  селища  Ємільчине - 435-ї річниці першої писемної згадки про селище 
Ємільчине (додається). 
 
       2. Контроль за виконанням рішення виконкому покласти на заступника селищного 
голови Онищук О.В. 
 
 
 
                                                                              
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
05.08. 2020р. №79 

 
ЗАХОДИ 

по підготовці та проведенню у 2020 році святкування Дня  селища  Ємільчине - 435-ї річниці 
першої писемної згадки про селище Ємільчине 

 
 

1. Проведення засідань організаційного 
комітету по підготовці та проведенню 
святкування Дня селища 
 

Щопонеділка до 20 вересня 2020 
 

2. Створення та демонстрація  в мережі 
Інтернет документального відеофільму 

Створення - до 10 вересня 2020 року, показ в мережі 
Інтернет – з 21 вересня 2020 року 
Ємільчинська селищна рада  
Відділ культури та туризму селищної ради 

3. Виготовлення  інформаційної та сувенірної 
продукції   

до  20 вересня 2019 року, 
відділ культури та туризму Ємільчинської селищної 
ради 
 

4. Проведення фотоконкурсів: «Моя 
Батьківщина – Ємільчине», «Ємільчине, як 
писанка моя», «Майстри мого краю» з 
розміщенням робіт в мережі Інтернет 
 

до 15 вересня 2020 р., 
відділ культури  та туризму Ємільчинської 
селищної ради 

5. Проведення челенджу відеовітань «Я 
люблю Ємільчине»- відео формат  

20-21 вересня 2020 р., 
відділ культури  та туризму Ємільчинської 
селищної ради 
 

6. Розміщення привітання Ємільчинського 
селищного голови Волощука С.В. в 
друкованих ЗМІ та в мережі Інтернет 
 

20 вересня 2020р., 
Ємільчинська селищна рада  
 

7. Висвітлення заходів з підготовки та 
проведення заходів 
 

Відділ організаційної роботи і взаємодії з 
громадськістю та ЗМІ Ємільчинської селищної 
ради, ЗМІ (за згодою) 

 
 
 
Заступник селищного голови Ольга ОНИЩУК 
 
 
 
 




