
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
13.08.2021р.   смт.Ємільчине №153 
 
Про організацію оздоровлення та 
відпочинку дітей, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, у дитячих закладах 
оздоровлення санаторного типу 
Житомирської області  у 2021 році 

 

 
Відповідно до статті 7 Закону України  «Про оздоровлення та відпочинок дітей», пп.6 

п. «б» ч.1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Обласної 
програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2022 роки,  затвердженої рішенням 
Житомирської обласної ради від 24.12.2020 № 29 (зі змінами від 27.05.2021р.№79), Селищної 
програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням 
Ємільчинської селищної ради від 16.10.2020 №1986, та з метою належного проведення  
оздоровлення дітей  у 2021 році виконавчий комітет селищної ради 

 
ВИРІШИВ: 
 
1.  Створити та затвердити склад селищної комісії з питань оздоровлення та відпочинку 
дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у дитячих закладах 
оздоровлення санаторного типу Житомирської області  (додаток 1) та затвердити положення 
про дану комісію (додаток 2). 
 
2. Відділу соціального захисту Ємільчинської селищної ради (Лариса АФАНАСЬЄВА) 
провести організаційні та практичні заходи для організації оздоровлення та відпочинку  
дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у дитячих закладах 
оздоровлення санаторного типу Житомирської області: 
-  організувати приймання та реєстрацію заяв батьків дітей для відпочинку та оздоровлення 
за кошти обласного та селищного бюджету; 
- винести на розгляд  комісії з питань оздоровлення та відпочинку дітей, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, у дитячих закладах оздоровлення санаторного типу 
Житомирської області, список дітей, в порядку черговості, для забезпечення в 
першочерговому порядку оздоровленням; 
- організувати укладання тристоронньої угоди та провести відшкодування шляхом 
безготівкового перерахування коштів дитячим закладам оздоровлення санаторного типу за 
надані послуги з оздоровлення згідно актів наданих послуг та документів щодо проведення 
розрахунків за результатами надання зазначених послуг за відповідний звітний період згідно 
з умовами договору. 
 
3. Відділу соціального захисту Ємільчинської селищної ради (Лариса АФАНАСЬЄВА) 
інформувати селищну раду про хід виконання даного рішення до 1 грудня 2021 року. 



4. Контроль   за  виконанням  рішення  покласти на заступника селищного голови  Ольгу  
ОНИЩУК. 
 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ДОДАТОК 1 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 13.08.2021р. №153 

 
 

СКЛАД  
селищної комісії з питань оздоровлення та відпочинку дітей, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, у дитячих закладах оздоровлення санаторного типу 
Житомирської області  

 
ОНИЩУК 
Ольга Василівна 
 

- заступник селищного голови, голова комісії 

ШОМКО 
Валентина Олегівна 

- головний спеціаліст відділу соціального захисту селищної 
ради, секретар комісії 
 

Члени комісії:  
 

 

АФАНАСЬЄВА 
Лариса Іванівна  
 

- начальник відділу соціального захисту селищної ради 
 

ЄВПАК 
Наталія Степанівна 
 

- провідний спеціаліст відділу соціального захисту селищної  
ради 

ЖЕКА 
Сергій Леонідович 
 

- начальник відділу освіти, молоді та спорту селищної ради 

КИРИЛЕНКО   
Інна Борисівна 
 

- начальник фінансового відділу селищної ради 

ОСТАПУК 
Інна Петрівна 
 

- секретар ради 

ЯРОШУК  
Альона Григорівна 

- в.о. директора КНП « ЦПМСД Ємільчинської селищної ради» 
(за згодою) 
 

 
 
 
 
Заступник селищного голови Ольга ОНИЩУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ДОДАТОК 2 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 13.08.2021р. №153 

 
 

 
ПОЛОЖЕННЯ  

про селищну комісію з питань оздоровлення та відпочинку дітей, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи,  у дитячих закладах оздоровлення санаторного 

типу Житомирської області 
 
            1. Селищна комісія з питань оздоровлення та відпочинку дітей, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, у дитячих закладах оздоровлення санаторного типу 
Житомирської області (далі – комісія)  утворюється виконавчим комітетом селищної ради та 
сприяє організації на належному рівні змістовного й безпечного оздоровлення та відпочинку 
дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у закладах оздоровлення та 
відпочинку, сприяє першочерговому оздоровленню дітей, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки.  

 
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, актами 

Кабінету Міністрів України, рішеннями селищної ради та її виконавчих органів, а також цим 
Положенням. 

 
3. Основними завданнями комісії є: 

          - координація роботи щодо організації підготовки та проведення оздоровлення дітей 
громади, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
          - розгляд проектів розпоряджень селищного голови, рішень селищної  ради та 
виконавчого комітету селищної ради. 
           

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 
-  вивчає та узагальнює стан роботи з організації та проведення оздоровлення та 

відпочинку дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
- розглядає пропозиції щодо вдосконалення роботи з організації підготовки та    

проведення оздоровлення дітей; 
-  аналізує досвід роботи з питань оздоровлення дітей в громаді; 
-  сприяє зростанню кількості оздоровлених дітей пільгових категорій; 
-  вносить в установленому порядку пропозиції з питань оздоровлення дітей; 

                   -  здійснює розподіл путівок  та направляє дітей на оздоровлення  за рахунок коштів  
обласного та місцевого бюджетів;           
          - протокольно затверджує списки дітей Ємільчинської селищної територіальної 
громади, які направляються на оздоровлення до стаціонарних закладів оздоровлення за 
рахунок коштів державного, обласного та селищного бюджетів;          
          - приймає рішення щодо перевезення дітей у дитячі заклади оздоровлення санаторного 
типу, яке може  проводитись батьками або іншими законними представниками дитини, або у 
складі організованої групи за рахунок коштів місцевого бюджету. 

 
5. Комісія має право: 

         - одержувати в установленому порядку інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні 
для реалізації покладених на неї завдань; 



- заслуховувати на своїх засіданнях членів комісії, представників профспілкових 
органів, громадських організацій, релігійних конфесій громади з питань підготовки 
оздоровлення дітей , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

 
6. Рішення про утворення комісії, призначення її голови та персонального складу 

комісії приймає виконавчий комітет селищної ради. 
Головою комісії є заступник Ємільчинського селищного голови.  
Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться за рішенням голови 

комісії в міру потреби. Головує на засіданні голова комісії, а за його відсутності або за його 
дорученням – секретар. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутня більшість 
її членів. Рішення комісії приймається більшістю присутніх відкритим голосуванням. У разі 
рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою, секретарем та 
всіма членами комісії. 
 
 
 
 
Заступник селищного голови Ольга ОНИЩУК 
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