
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
26.08.2022р.   смт.Ємільчине №111 
 
Про внесення змін у рішення виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради                 
№94 від 07.07.2021 року «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 

       
Відповідно до  � п.. 3  п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Порядку та умов надання субвенції 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, Порядку підтримки малих групових будинків, Порядку виплати грошової 
компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 травня 2021 року № 615 «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих 
групових будинків», розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації  
від 02.07.2021 року № 430 «Про утворення обласної 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» та з метою прийняття рішень щодо визначення напрямів та об’єктів, на які 
буде спрямована субвенція, виконавчий комітет селищної рад 
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 згідно додатка (додається). 



 
2. Рішення виконавчого комітету від 27.10.2021року № 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» вважати таким , що втратило чинність. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови   
Ольгу ОНИЩУК.  
  
  
 
 
 
Перший заступник 
селищного голови 

 
Олександр РОМАНЮК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток  
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
26.08.2022 р.  №111 

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 
     
 

Романюк 
Олександр  Романович 
  

-  перший заступник селищного голови, заступник голови комісії 
  

Гресько 
Віра Сергіївна 
 

 -  начальник служби справах дітей селищної ради, заступник 
голови комісії  
 

Шомко  
Валентина Олегівна 

- головний спеціаліст відділу соціального захисту селищної ради, 
секретар комісії 
 

   Члени комісії: 
 

Афанасьєва  
Лариса Іванівна 
 

  -  начальник відділу соціального захисту  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 
 




