
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
27 січня 2021 р.   смт Ємільчине №14 
 
 
Про внесення змін у рішення 
виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради від 
31.01.2020 №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, в зв’язку з кадровими змінами, виконавчий 
комітет селищної ради  
ВИРІШИВ: 
 
1. Внести зміни до складу міжвідомчої робочої групи з питань охорони дитинства та 
розвитку системи соціальних послуг для підтримки дітей і сімей в Ємільчинській селищній 
раді, затвердженого рішенням виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради № 9 від 
31.01.2020 року «Про створення міжвідомчої робочої групи з питань охорони дитинства та 
розвитку системи соціальних послуг для підтримки дітей і сімей в Ємільчинській селищній 
раді», виклавши додаток  до рішення в новій редакції (додається). 
 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови Ольгу 
Онищук. 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 



 
 Додаток  

до рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 27.01.2021 р. №14 

 
СКЛАД 

міжвідомчої робочої групи з питань охорони дитинства та 
розвитку системи соціальних послуг для підтримки дітей і сімей в Ємільчинській 

селищній раді 
 

Волощук  
Сергій Володимирович 

 селищний голова, голова міжвідомчої робочої  групи; 

Онищук  
Ольга Василівна 

- заступник селищного голови, заступник голови міжвідомчої 
робочої  групи; 

Гресько  
Віра Сергіївна 

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

Серпутько  
Ірина Володимирівна 
 

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

 
Члени робочої групи : 

Афанасьєва 
Лариса Іванівна 

 начальник відділу соціального захисту населення 
Ємільчинської селищної ради; 

Брановицька 
Наталія Іванівна 

-директор КНП "Ємільчинська лікарня" Ємільчинської 
селищної ради; 

Гресько 
Віра Сергіївна 

- начальник служби у справах дітей Ємільчинської селищної 
ради; 

Жека  
Сергій Леонідович 

- начальник відділу освіти, молоді та спорту; 

Кириленко 
Інна Борисівна  

- начальник фінансового відділу селищної ради; 

Коваленко 
Андрій Андрійович  

- начальник юридичного відділу 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 

- т.в.о. головного лікаря КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Ємільчинської селищної ради»; 

Палько 
Олександр Олександрович 

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

Туровська 
Леся Петрівна 

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

 
 
Заступник селищного голови Ольга ОНИЩУК 



 




