
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
27.10. 2021 р.   смт.Ємільчине №198 
 
 
Про внесення змін у рішення виконавчого комітету  Ємільчинської селищної 
ради від 07.07.2021 р.  №94 «Про утворення  комісії з визначення напрямів та 
об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла  та 
приміщень для розвитку сімейних  та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, підтримку малих групових будинків та  забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» 
 

З метою соціального захисту дітей, повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність 
яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати 
свої права і виконувати свої обов’язки, відповідно до статті 56 Цивільного кодексу України, 
підпунктів 1.4, 1.6. пункту 1 Правил опіки та піклування, затверджених спільним наказом 
державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства 
охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 
№ 34/166/131/88, керуючись пп. 4 п. «б» ст.34, статтею 40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», в зв’язку з кадровими змінами, виконавчий комітет селищної 
ради 
ВИРІШИВ : 
 
1. Внести зміни до складу комісії з визначення напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано 
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла  та приміщень для розвитку сімейних  та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та  забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа при виконавчому 
комітеті Ємільчинської селищної ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради від 07.07.2021 р.  №94 «Про утворення  комісії з визначення 
напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла  та приміщень для 
розвитку сімейних  та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих 
групових будинків та  забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа»», і викласти його в новій редакції, що додається. 
 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови Ольгу 
ОНИЩУК. 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
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С К Л АД  

  комісії з визначення напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію з 
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла  та приміщень для розвитку сімейних  та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків  та  забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

  
Волощук Сергій 
Володимирович 
 

-  селищний голова, голова комісії 
     

Гресько 
Віра Сергіївна 
  

-  начальник служби справах дітей селищної ради, заступник 
голови комісії  

Афанасьєва  
Лариса Іванівна 
 

 -  начальник відділу соціального захисту  селищної ради, заступник 

голови комісії  

Шомко  
Валентина Олегівна 

- головний спеціаліст відділу соціального захисту селищної 
ради, секретар комісії 

   

          Члени комісії: 
 

Данюк  
Володимир Петрович 

- головний спеціаліст з містобудування, архітектури, 
будівництва, ЖКГ селищної ради 
  

Дідус  
Валентина Вікторівна  

-начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – 
головний бухгалтер  селищної ради 
 

Жека  
Сергій Леонідович 
 

-  начальник відділу освіти, молоді та спорту селищної ради 

Коваленко 
Андрій Андрійович  
 

-  начальник юридичного відділу селищної ради 

Кириленко  
Інна Борисівна 
 

-  начальник фінансового відділу селищної ради 
  

Саух 
Олена Петрівна  

- директор КУ «Територіальний центр соціального 
обслуговування» селищної ради 
 

Серпутько 
Ірина  Володимирівна 

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

Слюсар Наталія 
Василівна 

- начальник відділу реєстрації громадян Ємільчинської 
селищної ради 

 
 
Заступник селищного голови Ольга ОНИЩУК 

 




