
                                                     
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Десята сесія  VIII скликання 

«04» лютого 2022 р.   смт Ємільчине №  2121 

 

 

Про внесення змін до рішення селищної 

ради від 20 листопада 2020 року №2125 

«Про затвердження Селищної програми 

соціального захисту населення на 2021-

2025 роки» 

 

 

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», законів України про соціальний захист різних категорій громадян, 

з метою ефективного та планового використання видатків селищного бюджету на соціальний 

захист населення селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до селищної Програми соціального захисту населення на 2021-2025 роки, 

затвердженої рішенням селищної ради від 20 листопада 2020 року №2125: 

 

1.1. Викласти в новій редакції пункти 3, 8, 9 Додатку 1 «Порядок проведення поховання 

померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання 

яких відмовились рідні, знайдених невпізнаних трупів на території селищної ради» до розділу 

IV Програми, а саме: 

 

- «3. Для проведення поховання таких осіб відділ соціального захисту Ємільчинської селищної 

ради укладає договір із  підприємством, яке виконує обов’язки Ритуальної служби 

Ємільчинської селищної ради – КП «Водоканал» Ємільчинської селищної ради, яке здійснює 

організацію поховання померлих і надання ритуальних послуг на території селищної ради»; 

 

- «8. Відділ соціального захисту Ємільчинської селищної ради приймає виконання ритуальних 

послуг на підставі акту здачі-приймання наданих послуг, підписаного уповноваженими 

представниками Сторін, та доданих до нього документів (реєстрів померлих, копій замовлень 

моргу на поховання тощо). 

Після цього відділ соціального захисту Ємільчинської селищної ради сплачує рахунки 

підприємства згідно з актами здачі-приймання наданих ритуальних послуг»; 

 

- «9. Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання,  громадян, 

від поховання яких відмовилися рідні, можуть здійснити і сторонні громадяни. При цьому 

забезпечується: 

- поховання здійснюється із дотриманням пунктів 5, 6, 7 цього Порядку; 



- відділ соціального захисту Ємільчинської селищної ради відшкодовує стороннім громадянам 

витрати на поховання у розмірі, не більшому за сумарну вартість необхідного мінімального 

переліку ритуальних послуг; 

- відшкодування витрат проводиться за умови подання відповідної заяви на ім’я селищного 

голови та додавання таких документів: копії свідоцтва про смерть, оформленого договору 

замовлення про поховання, довідки ритуальної служби або сільського старости про проведене 

поховання; 

- відшкодування витрат громадянам проводиться через відділення поштового зв’язку». 

 

1.2. Викласти в новій редакції пункт 7  Додатку 2«Порядок надання одноразової грошової та 

матеріальної допомоги» до розділу IV Програми: 

 

- «7. У разі прийняття рішення про виплату матеріальної допомоги відділ соціального захисту 

Ємільчинської селищної ради перераховує необхідну суму через відділення поштового 

зв’язку». 

 

2. У розділі V «Напрями діяльності і заходи програми» колонку «Виконавці» доповнити 

словами такого змісту: Відділ соціального захисту Ємільчинської селищної ради». 

 

3. Фінансовому відділу селищної ради передбачати під час затвердження та уточнення 

селищного бюджету на відповідні роки кошти відділу соціального захисту Ємільчинської 

селищної ради на виконання заходів Програми. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з 

гуманітарних питань, регламенту, законності, депутатської діяльності та етики. 

 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

 

«Про внесення змін до рішення селищної ради від 20 листопада 2020 року №2125 «Про 

затвердження Селищної програми соціального захисту населення на 2021-2025 роки»» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 


