
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
31 січня 2020р.   смт.Ємільчине №9 
 
 
 Про створення міжвідомчої робочої 
групи з питань охорони дитинства 
та розвитку системи соціальних 
послуг для підтримки дітей і сімей в 
Ємільчинській селищній раді 

 

 
 

Керуючись  ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 
до законів України «Про охорону дитинства», «Про соціальні послуги», «Про соціальну 
роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», на виконання пункту 32 Плану заходів з реалізації І 
етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання 
дітей на 2017-2026 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
09.08.2017 №526-р, та Регіонального плану реформування системи інституційного догляду та 
виховання дітей в Житомирській області на 2018-2026 роки, затвердженого рішенням 
Житомирської обласної ради від 26.07.2018 №1133, «Перспективного плану розвитку послуг 
щодо забезпечення законних прав та інтересів дітей в Ємільчинській селищній раді» 
затвердженого рішенням 20 сесії Ємільчинської селищної ради  №1385 від 20 грудня 2019 
року, з метою координації діяльності органів місцевого самоврядування, органів державної 
влади, підприємств, організацій у сфері соціального захисту дітей та розвитку системи 
соціальних послуг для підтримки дітей і сімей, виконавчий комітет селищної ради  
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Створити міжвідомчу робочу групу з питань охорони дитинства та розвитку системи 
соціальних послуг для підтримки дітей і сімей в Ємільчинській селищній раді, затвердивши 
її склад та Положення про неї  (додаток 1,2). 
 
2.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови Онищук О. В.   
 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 

 
 
 
 



 
 Додаток 1 

Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 31.01.2020р. №9 

 

СКЛАД 
міжвідомчої робочої групи з питань охорони дитинства та 

розвитку системи соціальних послуг для підтримки дітей і сімей в Ємільчинській 
селищній раді 

 
Онищук Ольга 
Василівна 

- заступник селищного голови, голова міжвідомчої робочої  
групи; 

Гресько Віра 
Сергіївна 

- начальник служби у справах дітей Ємільчинської селищної  
ради, заступник голови міжвідомчої групи; 

Жека Сергій 
Леонідович 

- начальник відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської 
селищної ради, заступник голови міжвідомчої групи; 

Євтушок Ніна 
Миколаївна 
 

- завідувач  відділом соціальної роботи з сім’ями та особами, 
секретар міжвідомчої робочої групи 

 Члени робочої групи : 
 

Брановицька Наталія 
Іванівна 

- головний лікар КНП «Ємільчинська районна центральна 
лікарня» Ємільчинської районної ради Житомирської області (за 
згодою); 

Кириленко Інна 
Борисівна  

- начальник фінансового відділу селищної ради; 

Коваленко Андрій 
Андрійович  

- начальник юридичного відділу Ємільчинської селищної ради; 
 

Опря Катерина 
Василівна 

- директор КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Ємільчинської 
селищної ради; 

Романчук Валентина 
Олександрівна 

- начальник відділу організаційної роботи і взаємодії з 
громадськістю та ЗМІ селищної ради; 

Саух Олена 
Петрівна  

- директор КУ «Територіальний центр соціального 
обслуговування населення» Ємільчинської селищної ради; 

Соколова Тетяна 
Анатоліївна 

- головний лікар КНП «ЦПМСД»  Ємільчинської районної ради 

(за згодою); 

Соколова Тетяна 
Анатоліївна 

- головний лікар КНП «ЦПМСД»  Ємільчинської районної ради 
(за згодою); 

Сорока Валентина 
Іванівна 

- секретар Ємільчинської селищної ради; 

Шовенко Марина 
В’ячеславівна 

- інспектор ювенальної привенції Ємільчинського відділу поліції 
Новоград-Волинського відділення Національної поліції ГУНП в 
Житомирській  області (за згодою).  

 
 
Заступник селищного голови Ольга ОНИЩУК 
 
 
 
 



 Додаток 2 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
31.01. 2020р. №9 

ПОЛОЖЕННЯ 
про міжвідомчу робочу групу з питань охорони дитинства та розвитку системи 
соціальних послуг для підтримки дітей і сімей у Ємільчинській селищній раді 

 
1. Міжвідомча робоча група з питань охорони дитинства та розвитку системи соціальних 
послуг для підтримки дітей і сімей в Ємільчинській селищній раді (далі-міжвідомча робоча 
група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним рішенням виконавчого 
комітету селищної ради, з метою створення умов для реалізації права кожної дитини на 
виховання в сім’ї, забезпечення пріоритету сімейних форм влаштування дитини. 
 
2.Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 
постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 
України, наказами Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я 
України, рішеннями виконавчого комітету та сесій селищної ради, цим Положенням та 
іншими нормативно-правовими актами, які стосуються її діяльності. 
 
3. Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є: 
 - сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування з питань охорони дитинства; 
 - виконання регіональних планів реформування системи інституційного догляду та 
виховання дітей; 
 - забезпечення доступності соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми відповідно 
до їх потреб на рівні громади; 
 - припинення практики влаштування дітей віком до трьох років до закладів 
інституційного догляду та виховання дітей; 
 -  реалізація державної політики з питань захисту прав та інтересів дітей; 
 - формування суспільної думки щодо важливості виховання та розвитку дитини у 
сім’ї, неприпустимості розлучення дитини з батьками через особливості її розвитку, 
негативних наслідків інституційного догляду та виховання для дитини та суспільства в 
цілому, важливості ролі територіальної громади в забезпеченні найкращих інтересів дітей; 
- інформування суспільства про реформування системи інституційного догляду та виховання 
дітей через засоби масової інформації із залученням лідерів громадської думки тощо; 
 - визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що 
виникають під час реалізації державної політики у сфері охорони дитинства; 
             - забезпечення охоплення інклюзивною освітою дітей, які потребують особливої 
уваги, за місцем проживання родин таких дітей. 
 
4. Міжвідомча робоча група, відповідно до покладених на неї завдань: 
 1) проводить аналіз основних соціально-демографічних показників щодо становища 
дітей та сімей на території міста, стану справ та причин виникнення проблем у процесі 
реалізації державної політики у сфері охорони дитинства; 
 2) визначає потреби у додаткових соціальних, освітніх, медичних і реабілітаційних 
послугах для дітей та сімей з дітьми, у тому числі професійних кадрах, необхідних для 
забезпечення надання таких послуг; 
 3) проводить моніторинг потреб у сфері надання соціальних послуг; 
 4)розробляє плани розвитку системи соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми. 
5. Міжвідомча робоча група має право: 



 1)  отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, 
необхідну для виконання покладених на неї завдань; 
 2) залучити до участі у своїй роботі неурядові громадські організації, що здійснюють 
діяльність у сфері захисту прав дітей, надають послуги для дітей і сімей з дітьми; 
 3) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів. 
Персональний склад міжвідомчої робочої групи затверджується рішенням виконавчого 
комітету та включає голову робочої групи, двох заступників, секретаря та її членів. 
 
6. Організаційною формою діяльності міжвідомчої робочої групи є засідання, які 
проводяться головою (у разі його відсутності - заступником голови) за потреби, але не рідше 
одного разу у квартал, та є правомочними, якщо на них присутні більш ніж половина її 
членів. 
Про дату проведення засідання та порядок денний членам міжвідомчої робочої групи 
повідомляється не пізніше ніж за один робочий день до його проведення. 
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях міжвідомчої робочої групи забезпечує її 
секретар. 
 
7.Рішення міжвідомчої робочої групи приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні 
її членів. 
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 
Рішення, ухвалені на засіданнях міжвідомчої робочої групи, оформлюються протоколом, 
який підписується головуючим на засіданні та секретарем, і мають рекомендаційний 
характер. 
Член міжвідомчої робочої групи, який не підтримує прийняте рішення, має право викласти у 
письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання та є його 
невід’ємною частиною. 
Копії протоколу не пізніше трьох робочих днів з дати проведення засідання надсилаються 
всім членам міжвідомчої робочої групи. 
 
8.Організаційно-технічне та інше забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи 
здійснюється службою у справах дітей Ємільчинської селищної ради. 
 
 
 
Заступник селищного голови Ольга ОНИЩУК 
 
 
 
 




