
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
20 липня 2022р.   смт.Ємільчине №79 
 
 
Про внесення змін у рішення 
виконавчого комітету Ємільчинської 
селищної ради № 29 від 28.01.2022 р. 
«Про міжвідомчу робочу групу з 
питань охорони дитинства та 
підтримки сім’ї» 

 

 
 

Відповідно до пп.2-1 п. «б» ч.1 статті 34  Закону України  «Про місцеве 
самоврядування в Україні», на виконання Національної стратегії реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей, затвердженої розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 09.08.2017  № 526-р та Регіонального плану реформування системи 
інституційного догляду і виховання дітей в Житомирській області на 2018-2026 роки, 
затвердженого рішенням обласної ради від 26.07.2018 № 1133, з метою координації 
діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій у сфері 
соціального захисту дітей та підтримки сім’ї виконавчий комітет Ємільчинської селищної 
ради 

 
ВИРІШИВ: 
 
1.Внести зміни до складу міжвідомчої робочої групи з питань охорони дитинства та 
підтримки сім’ї виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради, затвердженого 
рішенням виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради № 29 від 28.01.2022 р.              
«Про міжвідомчу робочу групу з питань охорони дитинства та підтримки сім’ї» і викласти 
його в новій редакції, що додається (додаток).  
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови   
Ольгу ОНИЩУК. 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 
 
 
 
 
 Додаток  



Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
20.07.2022р. №79 

 
СКЛАД 

міжвідомчої робочої групи з питань охорони дитинства та підтримки 
сім’ї виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради 

 
Онищук Ольга Василівна заступник селищного голови, голова 

міжвідомчої робочої групи 
 

Гресько Віра Сергіївна начальник служби у справах дітей селищної 
ради, заступник голови міжвідомчої робочої 
групи 
 

Сидорчук Ольга Юріївна головний спеціаліст служби у справах дітей 
селищної ради, секретар міжвідомчої 
робочої групи 
 

Члени міжвідомчої робочої групи 
 

Афанасьєва Лариса Іванівна начальник відділу соціального захисту 
селищної ради 
 

Брановицька Наталія Іванівна директор КНП «Ємільчинська лікарня» 
селищної ради 
 

Жека Сергій Леонідович начальник відділу освіти, молоді та спорту 
селищної ради  
 

Жилюк Людмила Григорівна начальник відділу культури та туризму 
селищної ради 
 

Коваленко Андрій Андрійович начальник юридичного відділу селищної 
ради  
 

Палько Олександр Олександрович інспектор ювенальної превенції сектору 
превенції Новоград-Волинського РВП 
ГУНП в Житомирській області (за згодою) 
 

Серпутько Ірина Володимирівна завідувач відділу соціальної роботи з 
сім’ями, дітьми та молоддю КУ «Центр 
надання соціальних послуг» селищної ради 
 

Цмокалюк Анжеліка Юріївна директор КНП «Центр первинно медико-
санітарної допомоги» селищної ради 

 
 
 

Начальник служби у справах дітей Віра ГРЕСЬКО 
 
 




