
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

Шоста сесія  VIIІ скликання 

16 червня 2021 р.   смт Ємільчине №_491_____ 

 

Про затвердження Положення про 

Дошку Пошани «Гордість 

Ємільчинської громади» 

 

 

 

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

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Погодити  Положення про Дошку Пошани «Гордість Ємільчинської громади» (додаток1). 

 

2.Затвердити склад комісії з визначення кандидатур для занесення на Дошку Пошани 

«Гордість Ємільчинської громади» (додаток2). 

 

3.Фінансовому відділу селищної ради щороку при плануванні бюджету на наступний 

бюджетний період визначати потребу витрат в асигнуваннях на організаційні заходи в 

оформленні та утриманні Дошки Пошани «Гордість Ємільчинської громади» з подальшим 

затвердженням селищною радою. 

 

4.Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, 

регламенту, законності, депутатської діяльності та етики. 

 

 

 

Селищний голова                                                                              Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ   ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради   8 скликання 

«Про затвердження Положення про Дошку Пошани «Гордість» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

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. відсутня 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 Додаток1 

                                                                                                     Рішення  6 сесії Ємільчинської 

                                                                                                    селищної ради від 16.06.2021р.  

                                                         №491 

 

Положення 

Про Дошку Пошани «Гордість Ємільчинської громади» 

 

1.Занесення на Дошку Пошани «Гордість Ємільчинської громади» є найвищою відзнакою і 

заохоченням працівників та колективів підприємств, установ і організацій всіх форм власності 

які розташовані та проводять діяльність на території Ємільчинської селищної територіальної 

громади та  своєю працею, досягненнями зробили вагомий внесок в економічний та соціально 

- культурний розвиток Ємільчинської селищної територіальної громади. 

 

2.Висування  кандидатур для занесення на Дошку Пошани «Гордість Ємільчинської громади» 

здійснюється гласно за ініціативою  селищної ради, трудових колективів, підприємствами, 

установами і організаціями всіх форм власності. 

 

3.Відзначення занесенням на Дошку Пошани «Гордість Ємільчинської громади» здійснюється 

за поданням трудових колективів підприємств, установ, організацій та виноситься на розгляд 

та затвердження селищної ради. Подання повинно містити відомості про досягнення, за які 

особа чи колектив представляється до відзначення. Подання підписується керівником 

(уповноваженим представником) відповідного суб’єкта висування та подається селищному 

голові до 1 липня. 

 

4.Разом із поданням додається характеристика досягнень, відзначень (чи заслуг) працівника, 

мешканця громади або колективу, що стали підставою для порушення клопотання. 

      4.1.Склад комісії з визначення кандидатур для занесення на Дошку Пошани «Гордість 

Ємільчинської громади» затверджується селищною радою щороку до 1 липня. 

 

5.Основні критерії відбору кандидатів. 

     Для особи: наявність визначних показників, високих здобутків у професійній діяльності, 

активна участь у суспільно – громадському житті колективу, Ємільчинської громади, 

відзначення нагородами різних рівнів. 

   Для колективу: створення нових робочих місць, прибутковість, вчасна і повна сплата 

податків, відсутність заборгованості із заробітної плати, збільшення об’ємів у виробництві, 

участь у виконанні соціально - культурних програм, участь в житті громади та ін. 

 

6.Відкриття (оновлення) Дошки Пошани «Гордість Ємільчинської громади» здійснюється 

селищним головою, або, за його дорученням, іншими відповідальними особами селищної ради 

в урочистій обстановці щороку до Дня незалежності України. 

 

7.Утримання в належному стані Дошки Пошани «Гордість Ємільчинської громади» та 

прилеглої до неї території покладається на відділ з благоустрою селищної ради. Організація 

фотографування переможців, художнє оформлення покладається на  загальний відділ 

Ємільчинської селищної ради.  

 



8.Особі або колективу, які занесені на Дошку Пошани «Гордість Ємільчинської громади» 

вручається в урочистій обстановці  свідоцтво та грошова винагорода на суму: 

-    621,12 грн. для фізичної особи, 

-  1242,24  грн. для колективу. 

 

9.Фінансування податків, пов’язаних з організацією відкриття та занесення на Дошку Пошани 

«Гордість Ємільчинської громади», здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету. 

 

10.Інформація щодо відкриття Дошки Пошани «Гордість Ємільчинської громади» 

висвітлюється в місцевих засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті  селищної ради. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                 Інна ОСТАПЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                         Додаток 2 

                                                                                                           Рішенням сесії Ємільчинської 

        селищної ради від 16.06.2021р. 

                                                                  № 491 

 

 

СКЛАД 

комісії з  визначення кандидатур для занесення на Дошку Пошани «Гордість 

Ємільчинської громади» 

 

Голова комісії 

Євтух Володимир Петрович – заступник селищного голови. 

 

Секретар комісії 

Слюсар Наталія Василівна – начальник  загального відділу селищної ради. 

 

Члени комісії: 

 

Авраменко В’ячеслав Григорович - депутат селищної ради. 

Бацюн Наталія Анатоліївна - депутат селищної ради. 

Дідус Олег Якович -  депутат селищної ради. 

Євтушок Ігор Володимирович – начальник відділу культури та туризму. 

Жека Сергій Леонідович  – начальник відділу освіти, молоді та спорту. 

Кириленко Інна Борисівна – начальник фінансового відділу. 

Ковичка Микола Володимирович - депутат селищної ради. 

Лугина Володимир Васильович  - депутат селищної ради. 

Лугина Ольга Миколаївна - депутат селищної ради. 

Лозко Оксана Олександрівна - депутат селищної ради. 

Онищук Ольга Василівна  – заступник селищного голови. 

Остапчук Інна Петрівна -  секретар ради. 

Романюк Олександр Романович – перший заступник селищного голови. 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                  Інна ОСТАПЧУК 


