
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
18 листопада 2020р.   смт.Ємільчине №145 
 
 
Про відзначення 03 грудня 2020 
року Міжнародного дня осіб з 
інвалідністю на території 
Ємільчинської селищної ради 

 

 
 
Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 

6,13,23,42 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 
Україні»,  розпорядження Президента України від 28.11.1992 № 185/92-рп «Про відзначення 
Міжнародного дня інвалідів в Україні», беручи до уваги розпорядження голови 
Житомирської обласної державної адміністрації № 525 від 25.09.2020 року «Про відзначення 
Міжнародного дня осіб з інвалідністю»,  з метою привернення  уваги суспільства, органів 
державної влади, громадських та інших організацій до проблем осіб з інвалідністю, надання 
рівних з усіма громадянами можливостей для участі в політичній, економічній, соціальній 
сферах життя, виконавчий комітет селищної ради 
 
ВИРІШИВ : 
 

 1. Затвердити план заходів з відзначення на території Ємільчинської селищної ради 
03 грудня 2020 року Міжнародного дня осіб з інвалідністю (додається). 
  2. Структурним підрозділам селищної ради, старостам старостинських округів 
Ємільчинської селищної ради забезпечити виконання затверджених заходів у визначені 
терміни. 

3. Відділу організаційної роботи і взаємодії з громадськістю та ЗМІ селищної ради 
забезпечити висвітлення заходів з відзначення на території Ємільчинської селищної ради 03 
грудня Міжнародного дня осіб з інвалідністю. 

4. Виконавцям заходів інформувати виконком селищної ради про хід виконання 
рішення до 10.12.2020 року. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови селищної ради 
Онищук О.В. 

 
 
 
Перший заступник 
селищного голови 

 
Володимир ЄВТУХ 

 
 
 



 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 18.11.2020р. №145 

 
План заходів 

з відзначення на території Ємільчинської селищної ради 

03 грудня 2020 року Міжнародного дня осіб з інвалідністю 
 
1.Провести в закладах освіти «уроки доброти».  
 Відділ освіти, молоді та спорту селищної 

ради 

 
2. Провести обстеження матеріально-побутових умов проживання осіб з інвалідністю з 
метою надання їм соціальної допомоги за місцем проживання, особливо одиноким 
малозабезпеченим 
 КУ «Територіальний  центр соціального  

обслуговування» Ємільчинської селищної 
ради, старости та діловоди старостинських 
округів 

 
3. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації проведення заходів з нагоди 
відзначення Міжнародного дня осіб з інвалідністю. 
 Відділу організаційної роботи  

і взаємодії з громадськістю та 
ЗМІЄмільчинської селищної ради 

 
4. Надати громадянам з інвалідністю допомогу (продуктові набори) з метою поліпшення     
їх матеріально-побутових умов проживання. 

 Виконавчий комітет Ємільчинської селищної 
ради 

 
5. Сприяти в організації роботи сімейних лікарів ЦПМСД та амбулаторій ЗПСМ у 
віддалених населених пунктах селищної ради з проведення медичних оглядів. 
 КНП «ЦПМСД»  

Ємільчинської селищної ради 
 
 
 
 
Заступник селищного голови Ольга ОНИЩУК 
 
 
 




