
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Восьма сесія, 

 Перше пленарне засідання 

 VІІІ скликання 

"15" вересня_2021р.   смт Ємільчине №_990______ 

 

Про приведення рангів посадових 

осіб місцевого самоврядування у 

відповідність до Закону України 

«Про службу в органах місцевого 

самоврядування» 

 

 

 

 Розглянувши пропозицію селищного голови щодо необхідності приведення рангів 

старост у відповідність до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

з урахуванням змін, внесених Законом України від 14.07.2021 року № 1638-IX «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост», що набрали 

чинності 01.08.2021 року, керуючись статтями 14 та 15 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Ємільчинська селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Присвоїти БОРОВЕЦЬ Зінаїді Валеріївні, старості Великояблунецького старостинського 

округу, 11 ранг посадової особи місцевого самоврядування у межах п’ятої категорії посад з 

01.08.2021 року.  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з 

гуманітарних питань, регламенту, законності, депутатської діяльності та етики.  

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесії, першого пленарного засідання Ємільчинської селищної ради  VIIІ скликання 

«Про приведення рангів посадових осіб місцевого самоврядування у відповідність до Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування»» 

 

 

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) 
 

 

 

 

 

 

 

 


