
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
    

 П`ята сесія  VIІІ скликання 

"16" квітня 2021 р.   смт Ємільчине № 296 

                                                          

Про внесення змін до рішення 

селищної ради №24 від 29.11.2017 р. 

«Про Грамоту та Подяку 

Ємільчинської селищної ради» 

 

 

      Відповідно до ст. 25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою 

заохочення та стимулювання громадян, підприємств, установи, організацій, закладів усіх 

форм власності та їх працівників, громадських об’єднань, організацій та їх членів до активної 

громадянської позиції, активної участі у соціальному, економічному, культурному розвитку 

територіальної громади,   сприяння у розвитку місцевого самоврядування, захисту інтересів 

територіальної громади Ємільчинської селищної ради, cелищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни  до рішення Ємільчинської селищної ради від 29.11.2017 року №24 « Про 

Грамоту та Подяку Ємільчинської селищної ради», а саме в Положенні про Грамоту та Подяку  

Ємільчинської селищної ради пункт 9 викласти в такій редакції: 

 

«9. Особам, яких відзначено Подякою, вручається грошова премія або цінний подарунок в 

розмірі до 310,56 грн., Грамотою –  до 621,12 грн.» 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних 

питань, регламенту, законності, депутатської діяльності та етики. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ   ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради   8 скликання 

 

«Про внесення змін до рішення селищної ради №24 від 29.11.2017 р. «Про Грамоту та 

Подяку Ємільчинської селищної ради»» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

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. відсутній 

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. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

2 25 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 
      


