
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
20 липня 2022р.   смт.Ємільчине №80 
 
 
Про внесення змін у рішення 
виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради                        
№  8  від    31.01.2020 р.  «Про 
комісію з питань захисту прав 
дитини»  

 

 
Відповідно до пп. 7, 8 п. «б» ч.1 ст.32,  пп. 3  п. «б» ч. 1 ст.  34 Закону  України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Порядку провадження органами опіки та піклування 
діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та  
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» та з метою сприяння  забезпеченню 
реалізації прав дітей на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне 
виховання та всебічний розвиток,  виконавчий комітет Ємільчинської селищної ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Внести зміни до складу комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Ємільчинської 
селищної ради  від 31.01.2020 р. № 8 «Про комісію з питань захисту прав дитини» і викласти 
його в новій редакції, що додається (додаток ). 
 
2. Додаток 2 рішення виконавчого комітету №211 від 26.11.2021 р. «Про внесення змін у 
рішення виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради  № 8  від  31.01.2020р.  «Про 
комісію з питань захисту прав дитини» вважати таким, що втратив чинність. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову  Сергія 
ВОЛОЩУКА. 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток  
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
20.07. 2022 р. №80 

 
СКЛАД  

комісії з питань захисту прав дитини 
 
Волощук Сергій Володимирович селищний голова, голова комісії 

 

Онищук Ольга Василівна  заступник селищного голови, заступник голови комісії 
 

Сидорчук Ольга Юріївна головний спеціаліст служби у справах дітей селищної 
ради, секретар комісії 
 

Члени комісії :  
 

Афанасьєва Лариса Іванівна начальник відділу соціального захисту селищної ради 
 

Гресько Віра Сергіївна начальник служби у справах дітей селищної ради 
 

Жека  Сергій  Леонідович 
 

начальник  відділу освіти, молоді та спорту селищної 
ради 
 

Коваленко Андрій  Андрійович начальник юридичного відділу селищної ради 
 

Марчук Володимир Миколайович директор Ємільчинської районної філії Житомирського 
обласного  центру зайнятості              (за згодою) 
 

Мосійчук Оксана Вікторівна Т.в.о. директора   КУ «Ємільчинський  інклюзивно-
ресурсний центр» селищної ради  
 

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

Серпутько Ірина Володимирівна 
 

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

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

Шишковська Людмила Василівна 
 

начальник Ємільчинського  відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану у                     
Новоград-Волинському районі  Житомирської області 
Центрально-Західного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції                            (м. 
Хмельницький)  (за згодою)  

 
 
Начальник служби у справах дітей      Віра ГРЕСЬКО 
 
 




