
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
18 листопада 2020р.   смт.Ємільчине №149 
 
Про внесення змін у рішення             
виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради № 8 
від 31.01.2020 року 

 

 
 

Відповідно до ст. ст. 32, 34 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав 
дитини, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року    
№ 866 та з метою сприяння  забезпеченню реалізації прав дітей на життя, охорону здоров’я, 
освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток,  виконавчий комітет 
Ємільчинської селищної ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Внести зміни до складу комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Ємільчинської 
селищної ради № 8 від 31.01.2020 року «Про комісію з питань захисту прав дитини» і 
викласти його в новій редакції, що додається. 
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови 
Онищук О.В. 
 
 
 
Перший заступник  
селищного  голови 

 
Володимир  ЄВТУХ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 18.11.2020р. №149 

СКЛАД 
комісії з питань захисту прав дитини 

 
Волощук Сергій Володимирович селищний голова, голова комісії 

 
Онищук Ольга Василівна  заступник селищного голови, заступник голови 

комісії 
 

Сидорчук Ольга Юріївна головний спеціаліст служби у справах дітей селищної 
ради, секретар комісії 
 

Члени комісії :  
 

Гресько Віра Сергіївна начальник служби у справах дітей селищної ради 
 

Жека  Сергій  Леонідович 
 

начальник  відділу освіти, молоді та спорту селищної 
ради 
 

Коваленко Андрій  Андрійович 
 

начальник юридичного відділу селищної ради 

Линько  Катерина  Василівна 
 
 

директор   КУ «Ємільчинський  інклюзивно-
ресурсний центр» 

Марчук Володимир Миколайович директор районного центру зайнятості (за згодою) 
 

Палько Олександр Олександрович інспектор ювенальної превенції Ємільчинського ВП  
Новоград-Волинського ВП ГУНП України в 
Житомирській області (за згодою) 
 

Петрук Віктор Володимирович 
 

начальник управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації (за згодою) 
 

Серпутько Ірина Володимирівна 
 

завідувач відділу соціальної роботи з сім’ями, дітьми 
та молоддю КУ «Територіальний центр соціального 
обслуговування» селищної ради 
 

Соколова Тетяна Анатоліївна 
 

головний лікар КНП  «Центр первинно медико-
санітарної допомоги Ємільчинської селищної ради 
Житомирської області»  (за згодою) 
 

Шишковська Людмила Василівна 
 

начальник Ємільчинського районного відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану 
Центрально-Західного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції   (м. Хмельницький)  (за згодою)  

 
 
Начальник служби у справах дітей      Віра ГРЕСЬКО 
 




