
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Восьма сесія 

Перше пленарне засідання 

 VIIІ скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1280 

 

Про звернення депутатів селищної ради  

до Президента України,  Верховної ради України,  

Кабінету Міністрів України 

 
 

       Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

селищна  рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити текст звернення депутатів селищної ради до Президента України,  Верховної 

ради України, Кабінету Міністрів України (додається). 

 

2. Доручити Ємільчинському селищному голові підписати звернення. 

 

3. Надіслати звернення до Президента України,  Верховної ради України, Кабінету Міністрів 

України. 
 

 

 

Селищний голова                                                                           Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

Додаток 

Рішення 8 сесії, першого пленарного 

засідання   селищної ради  

від   15 .09. 021 року №1280 

 

                                                                                              Верховній Раді України  

    

Президенту України 

Володимиру Зеленському 

 

Кабінету Міністрів України 

 
                                                                                               

 

Звернення 

депутатів Ємільчинської  селищної ради до  Верховної Ради України, Президента 

України, Кабінету Міністрів України 

 

 

        В Україні продовжується процес передачі повноважень із центру на місця. Реформа 

децентралізації відкриває для нас  нові можливості вирішувати більшість проблем місцевого 

значення без втручання влади району, області або чиновників із Києва. 

       Вперше  за роки незалежності громади отримали реальні повноваження й ресурси, які 

раніше центральна влада зосереджувала в Києві, розподіляючи в ручному режимі й ділячи 

регіони України на « правильні» та «не правильні». Усе це в минулому, як і ті часи, коли 

потрібно було ходити по кабінетах чиновників із протягнутою рукою і випрошувати 

фінансування на найнеобхідніше. 

      Нинішня влада взяла на себе відповідальність і втілила в життя другий етап реформи 

децентралізації. Тепер в Україні функціонує 1459 громад, які є рушіями змін на місцях. Але 

для остаточного успіху реформи та втілення в життя масштабних, сміливих проектів, місцеві 

бюджети потребують стабільних, додаткових джерел надходжень. 

      Ми, депутати Ємільчинської селищної ради впевнені, що наповнити місцеві бюджети 

додатковими ресурсами можна за рахунок: 

- Прозорого адміністрування акцизу; 

- Справедливого розподілу ПДФО в громади, де підприємства фактично ведуть свою 

діяльність, а не просто зареєстровані; 

- Залучення до бюджетів громад коштів від приватизації, зокрема частини від продажу 

об’єктів державної власності,  які розташовані на території громад; 

- Передачі місцевим радам повноважень з адміністрування податку на нерухомість. 

  Тому звертаємось до Верховної Ради України із проханням забезпечити законодавчі зміни, 

які дозволять створити додаткові джерела наповнення місцевих бюджетів. 

      Ми переконані, що закінчення реформи децентралізації відкриє можливість кожній 

громаді стати сильнішою, успішною та заможнішою, що дасть серйозний поштовх до розвитку 

всієї України. 

 

За дорученням депутатів Ємільчинської селищної ради. 

 

 

Ємільчинський селищний голова                                               Сергій ВОЛОЩУК 
 
 



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесії, першого пленарного засідання Ємільчинської селищної ради  VIIІ скликання 

«Про звернення депутатів селищної ради до Президента України,  Верховної ради України, 

Кабінету Міністрів України» 

 

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) 
 

 

 

 


