
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Сьома сесія  VIIІ скликання 

16 липня 2021 р.   смт Ємільчине №856 

 

Про затвердження Положення 

про Дошку  «Пишаємось! 

Ємільчинська громада» 

 

 

 

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

селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Погодити  Положення про Дошку  «Пишаємось! Ємільчинська громада» (додаток1). 

 

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

бюджетний період передбачити кошти на організаційні заходи в оформленні та 

утриманні Дошки Пошани «Пишаємось! Ємільчинська громада». 

 

3. Рішення 6 сесії Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання  від 16.06.2021 року 

№491 «Про затвердження Положення про Дошку  «Гордість Ємільчинської громади»»  

вважати таким, що втратило чинність. 

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

регламенту, законності, депутатської діяльності та етики. 

 

 

 

Селищний голова                                                                                      Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ДОДАТОК №1 

Рішення   7 сесії Ємільчинської 

селищної ради VIІI скликання 

 від 16.07.2021 № 856 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Дошку  «Пишаємось! Ємільчинська громада» 

 

1. Дошка «Пишаємось! Ємільчинська громада» - це Дошка, на якій висвітлюватимуться 

фотоматеріали знакових подій та людей, які внесли вагомий внесок у життя 

Ємільчинської територіальної громади з моменту створення Об’єднаної територіальної 

громади. 

 

2. Відбір фотоматеріалів  знакових подій та людей, які внесли вагомий внесок у життя 

Ємільчинської територіальної громади  для занесення на Дошку «Пишаємось! 

Ємільчинська громада» здійснюється редакційною комісією, склад якої затверджується  

розпорядженням селищного голови. 

 

3. Відкриття Дошки  «Пишаємось! Ємільчинська громада » здійснюється селищним 

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

урочистій обстановці 24 серпня 2021 року з нагоди 30-річчя Незалежності України. 

4. Оновлення фотоматеріалів Дошки  «Пишаємось! Ємільчинська громада »  

проводитиметься після знакових подій, які  по мірі надходження  відповідно до рішення 

редакційної комісії будуть відбуватися у громаді. 

5. Утримання в належному стані Дошки  «Пишаємось! Ємільчинська громада » та 

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

6. Фінансування видатків, пов’язаних з організацією відкриття та утримання Дошки 

«Пишаємось! Ємільчинська громада», оновленням фотоматеріалів, здійснюється за 

рахунок коштів селищного бюджету. 

7.Використані фотоматеріали передаються на зберігання до фондів Ємільчинського 

народного краєзнавчого музею. 

8. Інформація щодо відкриття та оновлення Дошки «Пишаємось! Ємільчинська громада» 

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

ради та  на сторінках соціальних мереж. 

 

Секретар ради                                                                                      Інна ОСТАПЧУК 

 


