
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
29.05.2020р.   смт Ємільчине №50 
 
 
Про розробку договорів про 
міжмуніципальне співробітництво 
між селищною радою та іншими 
органами місцевого самоврядування 
Ємільчинського району щодо 
надання первинної медичної 
допомоги 

 

 
Заслухавши інформацію першого заступника селищного голови Володимира ЄВТУХА, 

з метою забезпечення соціально-економічного розвитку території селищної ради, 
підвищення якості надання населенню селищної ради первинної медичної допомоги, 
відповідно до статті пп.1 п. «а» 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статті 5 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
27.08.2014 №233 «Про затвердження Примірних форм договорів про співробітництво 
територіальних громад», виконавчий комітет селищної ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Утворити робочу групу для підготовки пропозицій щодо ініціювання співробітництва 
Ємільчинської селищної ради та інших територіальних громад, сільських та селищних рад у 
формі спільного фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва комунального 
неприбуткового підприємства «Ємільчинський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Ємільчинської селищної ради (далі – робоча група) у такому складі: 
 

ОНИЩУК  
Ольга Василівна 

- заступник селищного голови, голова робочої групи 

АДАМЯК  
Валентина Леонідівна 

- головний бухгалтер КНП «Ємільчинський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Ємільчинської районної ради (за 
згодою) 

КИРИЛЕНКО  
Інна Борисівна 

- начальник фінансового відділу селищної ради 

СОКОЛОВА  
Тетяна Анатоліївна 

- головний лікар КНП «Ємільчинський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Ємільчинської районної ради (за згодою) 

СОЛЯННІКОВА  
Оксана Василівна 

- начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, транспорту, 
комунальної власності селищної ради 

 



2. Робочій групі у термін до 30 червня 2020 року підготувати: 
 
- пропозиції щодо ініціювання співробітництва між Ємільчинською селищною радою та 
Барашівською сільською радою, між Ємільчинською селищною радою та іншими сільськими 
та селищними радами Ємільчинського району стосовно спільного фінансування (утримання) 
суб’єктами співробітництва комунального неприбуткового підприємства «Ємільчинський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» Ємільчинської селищної ради зі змістом 
відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про співробітництво територіальних 
громад»; 
 
- попередні висновки відповідності інтересам та потребам Ємільчинської територіальної 
громади пропозиції щодо ініціювання зазначеного співробітництва територіальних громад; 
 
- проект рішення селищної ради про надання згоди на організацію зазначеного 
співробітництва територіальних громад; 
 
- проекти договорів про зазначене співробітництво територіальних громад. 
 
3. Контроль  за  виконанням  рішення покласти на першого заступника селищного голови 
Євтуха В.П. 
 
 
 
 
Селищний голова  Сергій ВОЛОЩУК 
 

 
 




