
                                            

 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Четверта  сесія  VIII скликання 

«12» лютого 2021 р.   смт Ємільчине №  214 

 

Про внесення змін до рішення  

селищної ради від 20 лютого 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 такі зміни до Селищної програми соціального захисту населення на 2021-2025 

роки»: 

1.1 У розділі III «Мета та основні завдання Програми». Основні завдання програми 

доповнити словами такого змісту «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громадянам похилого віку,особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю,хворим, які не здатні до  самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги» 

1.2 У розділі V «Напрями діяльності і заходи Програми» пункту II «Забезпечення реалізації 

прав  окремих категорій громадян на пільги з послуг зв’язку, пільговий проїзд 

автомобільним та залізничним транспортом, санаторно-курортне лікування, капітальний 

ремонт житлових будинків і квартир, відшкодування проїзду пільгових категорій з числа 

осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи» пункт 10  « Найменування 

завдання та заходу» викласти в такій редакції «Надання соціальних гарантій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до  самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги» 

2. Фінансовому відділу селищної ради передбачити під час затвердження та уточнення 

селищного бюджету на відповідні роки кошти на виконання заходів програми. 

3. Виконавцям заходів Програми щороку до 15 грудня інформувати селищну раду про 

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 
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РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

4 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

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

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

 

 
Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. не голосував 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 
 

 

 


