
                                                                                                                                     

 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Чотирнадцята  сесія,                                                                                                 VIІІ скликання 

друге пленарне засідання 

 

від 30 вересня  2022 р.                                                                                              № 2253 

 

Про прийняття в комунальну власність 

на баланс відділу культури та туризму 

Ємільчинської селищної ради 

об’єкту  культурної спадщини 

 

 

              Керуючись статтями 26,30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 

28 Закону України «Про поховання та похоронну справу», ст. 17 Закону України «Про охорону 

культурної спадщини», на основі актів  виконаних будівельних робіт від 13.10. 2021р., 

враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та комунальної власності, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Прийняти у комунальну власність Ємільчинської  територіальної громади на баланс відділу 

культури та туризму Ємільчинської селищної ради об’єкт культурної спадщини: 

-  пам’ятний знак  «Захисникам України» в смт Ємільчине по вул. Соборна,18  первісною вартістю  

77000 (сімдесят сім тисяч) грн.00 коп. 

 

2. Відділу культури та туризму Ємільчинської селищної ради взяти на баланс об’єкт культурної 

спадщини, що знаходяться на території  смт Ємільчине по вул.. Соборна,18. 

 

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

планування, фінансів, бюджету та комунальної власності. 

 

 

 

Селищний голова                                                                                               Сергій  ВОЛОЩУК  

   

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

14 сесія, друге пленарне засідання  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

 

« Про прийняття в комунальну власність на баланс відділу культури та туризму 

Ємільчинської селищної ради об’єкту  культурної спадщини» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

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» 

7 20 - - 

_____________________________    _____________________________ 

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

 




