
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
20  липня 2022 р.   смт. Ємільчине №84 
 
Про внесення змін у рішення 
виконавчого комітету Ємільчинської 
селищної ради від 31.01.2020 №10 
«Про опікунську раду при 
виконавчому комітеті Ємільчинської 
селищної ради» 

 

 
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 персонального складу опікунської ради при виконавчому комітеті 
Ємільчинської селищної ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Ємільчинської 
селищної ради від 31.01.2020 № 10 «Про опікунську раду при виконавчому комітеті 
Ємільчинської селищної ради», і викласти його в новій редакції, що додається. 
 
2. Рішення виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради від 13.08.2021 року № 168 
року  «Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради від 
31.01.2020 № 10 «Про опікунську раду при виконавчому комітеті Ємільчинської селищної 
ради» вважати таким, що втратило чинність. 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови Ольгу 
ОНИЩУК. 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 
 
 
 
 



 Додаток  
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 20.07.2022 р. №84 

 
 

Персональний склад опікунської ради 
при виконавчому комітеті Ємільчинської  селищної ради 

 
Волощук С.В. - селищний голови, голова опікунської ради; 

Онищук О.В. - заступник селищного голови, заступник голови опікунської ради; 

Серпутько І.В. 
 

- завідувач  відділом соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю 
КУ «Центр надання соціальних послуг» Ємільчинської селищної ради, 
секретар опікунської ради. 

Члени ради : 

Афанасьєва Л.І. - начальник відділу соціального захисту населення  Ємільчинської 
селищної ради; 

Бондар О.І. - керуючий справами  виконавчого комітету Ємільчинської селищної 
ради; 

Брановицька Н.І. 
 

- директор КНП "Ємільчинська лікарня" Ємільчинської селищної ради; 

Гресько В.С. - начальник служби у справах дітей Ємільчинської селищної ради; 

Жека С.Л. - начальник відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної 
ради; 

Кириленко І.Б.  - начальник фінансового відділу Ємільчинської  селищної ради; 

Коваленко А.А.  - начальник юридичного відділу Ємільчинської селищної ради; 

Романчук В.О. - головний спеціаліст апарату Ємільчинської селищної ради; 

Садурська А.С. - начальник відділу «Ємільчинське бюро правової допомоги» Новоград-
Волинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги (за згодою); 

Саух О.П.  - директор КУ «Центр надання соціальних послуг» Ємільчинської 
селищної ради; 

Мосійчук О.М. - т.в.о. директора КУ «Ємільчинський інклюзивно-ресурсний центр» 
Ємільчинської селищної ради; 

Цмокалюк А.Ю. - директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Ємільчинської селищної ради»; 

 - староста або діловод відповідного старостинського округу 

 
 
 
Заступник селищного голови Ольга ОНИЩУК 
 
 




