
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Позачергова одинадцята 

сесія, третє пленарне 

засідання 

 

 VШ скликання 

«15» березня 2022 року смт Ємільчине № 2140 
 

Про внесення змін до рішення селищної 

ради від 20.11.2020 р. №2126 

«Прозатвердження Селищної програми 

соціальної підтримки внутрішньо 

переміщених осіб з тимчасово 

окупованої території, районів 

проведення бойових дій на територію 

Ємільчинської селищної ради та 

військовослужбовців, членів сімей 

загиблих військовослужбовців силових 

структур України, що брали участь у 

АТО та ООС, та військовослужбовців, 

призваних на військову службу за 

контрактом на 2021-2023 роки» 

 

 

З метою організації соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, які 

прибувають на території Ємільчинської територіальної громади із зон бойових дій внаслідок 

агресії Російської Федерації проти України, та фінансування матеріально-технічного 

забезпечення місць їх розміщення відповідно до пункту 22 частини першоїстатті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія селищної ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до рішення селищної ради від 20.11.2020 р. №2126 «Про затвердження 

Селищної програми соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово 

окупованої території, районів проведення бойових дій на територію Ємільчинської селищної 

ради та військовослужбовців, членів сімей загиблих військовослужбовців силових структур 

України, що брали участь у АТО та ООС, та військовослужбовців, призваних на військову 

службу за контрактом, на 2021-2023 роки»: 

 

1.1. Пункти 4 та 5 розділу І. Загальна характеристика Програмивикласти в такій редакції: 

 

«4. Виконавець Програми Відділи селищної ради: соціального захисту, освіти, молоді та 

спорту 

5. Учасники Програми Відділи селищної ради: фінансовий; освіти, молоді та спорту; 

культури та туризму; земельних ресурсів, соціального 

захисту. 



КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» селищної ради 

Ємільчинська районна філія Житомирського обласного 

центру зайнятості (за згодою). 

КНП «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради 

КНП «Центр первинної-медико-санітарної допомоги 

Ємільчинської селищної ради» 

КУ «Центр надання соціальних послуг» селищної ради 

 

1.2. Розділ ІІ. Обґрунтування необхідності прийняття Програми доповнити новим 

абзацом такого змісту: 

«У зв’язку із військовою агресією Російської Федерації проти України у лютому 2022 року 

Ємільчинська громада має бути готова до приймання внутрішньо-переміщених осіб із зон 

бойових дій, які прибуватимуть індивідуально, а також централізовано організованими 

групами. Це потребуватиме проведення організаційних та практичних заходів для їх 

життєзабезпечення та соціального захисту.» 

 

1.3. Розділ ІІІ. Мета Програми доповнити новим абзацом: 

«- централізоване (у приміщеннях комунальної власності) та посімейне (у приватних 

домоволодіннях) розміщення внутрішньо переміщених осіб, їх життєзабезпечення (ночівля, 

харчування, побутове обслуговування, медичне забезпечення, соціальний захист, надання 

інших послуг).»  

 

1.4. Розділ VІ. Організаційне забезпечення Програми викласти в новій редакції: 

 

«VІ. Організаційне забезпечення Програми. 

 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Відповідальні 

виконавці та 

головні 

розпорядники 

коштів 

Джерела 

фінансува

ння 

Термін 

виконання 

Сума 

коштів із 

бюджету 

територіал

ьної 

громади, 

тис.грн. 

1. Проведення інформаційно-

консультаційної та 

профорієнтаційної роботи з 

працездатними внутрішньо 

переміщеними особами, 

учасниками бойових дій з 

метою їх працевлаштування, 

працевлаштування таких 

громадян 

Ємільчинська 

районна філія 

Житомирського 

обласного 

центру 

зайнятості (за 

згодою), 

підприємства, 

установи та 

організації (за 

згодою) 

Не 

потребує 

окремого 

фінансува

ння 

2021-2023 

роки 

- 

2. Здійснення обстеження 

матеріально-побутових умов 

проживання учасників 

антитерористичної операції, 

членів їх сімей, а також членів 

сімей загиблих, внутрішньо 

переміщених осіб 

Старости та 

діловоди 

старостинських 

округів,  

Відділ 

соціального 

захисту 

селищної ради 

Не 

потребує 

окремого 

фінансува

ння 

2021-2023 

роки 

- 



КУ «Центр 

надання 

соціальних 

послуг» 

3. Соціальна допомога внутрішньо 

переміщеним особам: 

- забезпечення функціонування 

банку одягу; 

- забезпечення продуктовими 

наборами; 

- забезпечення предметами 

першої необхідності; 

- надання побутових та інших 

послуг. 

Відділ 

соціального 

захисту,  

КУ «Центр 

надання 

соціальних 

послуг» 

селищної ради,  

Благодійні 

організації (за 

згодою) 

Старости та 

діловоди 

старостинських 

округів 

Бюджет 

територіал

ьної 

громади 

Благодійн

а 

допомога 

2021-

2023роки 

В межах 

фінансових 

можливост

ей 

4. Надання соціальних послуг, 

здійснення соціальних 

інспектувань, соціального 

супроводу внутрішньо 

переміщених осіб, учасників 

антитерористичної операції, 

членів їх сімей та членів сімей 

загиблих учасників 

антитерористичної операції. 

Психологічна допомога та 

підтримка внутрішньо 

переміщеним особам. 

КУ «Центр 

надання 

соціальних 

послуг» 

селищної ради 

КУ 

«Інклюзивно-

ресурсний 

центр» 

селищної ради 

Благодійні 

організації (за 

згодою) 

Не 

потребує 

окремого 

фінансува

ння 

2021-

2023роки 

- 

5. Влаштування до закладів освіти 

дітей внутрішньо переміщених 

осіб, дітей учасників 

антитерористичної операції,  

членів їх сімей та членів сімей 

загиблих учасників 

антитерористичної операції. 

Залучення таких дітей до занять 

у дитячо-юнацькій спортивній 

школі, будинку дитячої 

творчості, музичній школі 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

селищної ради, 

Відділ культури 

та туризму 

селищної ради 

Не 

потребує 

окремого 

фінансува

ння 

2021-

2023роки 

- 

6. Виплата матеріальної допомоги:  

- внутрішньо переміщеним 

особам; 

 - військовослужбовцям, членам 

сімей загиблих 

військовослужбовців, 

працівникам Збройних Сил 

України, Національної гвардії 

України, інших силових 

Відділ 

соціального 

захисту 

селищної ради 

Бюджет 

територіал

ьної 

громади 

2021-

2023роки 

В межах 

фінансових 

можливост

ей 



структур, що брали участь в 

антитерористичній операції 

- одноразової грошової 

допомоги на вирішення 

соціально-побутових питань 

військовослужбовцям, призва-

ним на військову службу за 

контрактом в розмірі 2 тис.грн. 

7. Надання консультацій та 

організаційної підтримки 

військовослужбовцям, членам 

сімей загиблих 

військовослужбовців, 

працівникам Збройних Сил 

України, Національної гвардії 

України, інших силових 

структур, що брали участь в 

антитерористичній операції, які 

мають намір отримати у 

власність земельні ділянки для 

житлового будівництва, 

садівництва, ведення особистого 

селянського господарства 

Відділ 

земельних 

ресурсів 

селищної ради 

Не 

потребує 

окремого 

фінансува

ння 

2021-2023 

роки 

- 

8.  Забезпечення надання медичних 

послуг, проведення медичних 

оглядів, диспансеризації із 

залученням фахівців 

госпітального округу, обласних 

лікувальних закладів 

військовослужбовцям, членам 

сімей загиблих 

військовослужбовців, 

працівникам Збройних Сил 

України, Національної гвардії 

України, інших силових 

структур, що брали участь в 

антитерористичній операції, а 

також внутрішньо переміщеним 

особам 

КНП «Центр 

первинної 

медико-

санітарної 

допомоги 

селищної 

ради»,  

КНП 

«Ємільчинська 

лікарня» 

селищної ради  

Благодійні 

організації (за 

згодою) 

Бюджет 

місцевого 

самовряду

вання 

Благодійн

а 

допомога 

2021-2023 

роки 

В межах 

фінансових 

можливост

ей 

9. Надання грошової допомоги на 

проведення лікування та 

медичної реабілітації, в тому 

числі стоматологічного 

(хірургічного, терапевтичного) 

зубного протезування учасників 

антитерористичної операції  та 

членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції, які 

захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну 

цілісність України (на умовах 

спів фінансування з обласним 

Відділ 

соціального 

захисту 

селищної ради 

Бюджет 

територіал

ьної 

громади 

2021-2023 

роки 

В межах 

фінансових 

можливост

ей 



бюджетом 50% / 50%) 

10. Розміщення внутрішньо 

переміщених осіб у 

приміщеннях комунальної 

власності та у приватних 

домоволодіннях. Утримання 

приміщень, оплата енергоносіїв 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

селищної ради, 

власники 

приватних 

домоволодінь 

(за згодою) 

Бюджет 

територіал

ьної 

громади, 

благодійн

а 

допомога 

2022-2023 

роки 

В межах 

фінансових 

можливост

ей 

11. Життєзабезпечення внутрішньо 

переміщених осіб, які 

розміщуються у приміщеннях 

комунальної власності: ночівля, 

харчування, забезпечення 

предметами першої 

необхідності, побутове 

обслуговування 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

селищної ради, 

Благодійні 

організації (за 

згодою) 

Бюджет 

територіал

ьної 

громади, 

благодійн

а 

допомога 

2022-2023 

роки 

В межах 

фінансових 

можливост

ей» 

 

1.5. Розділ VІІІ. Система управління та контролю за ходом виконання Програми 

викласти в новій редакції: 

«Керівництво, координацію, аналіз реалізації Програми здійснює Ємільчинська селищна 

рада, відповідає за її якісне виконання, та, відповідно, наділяється повноваженнями щодо 

проведення практичних дій для взаємодії з іншими суб’єктами в частині виконання 

запланованих заходів та витрат коштів Програми, які здійснюються відповідно до 

законодавства України. 

Виконавці Програми несуть відповідальність за повне та своєчасне виконання її завдань (за 

умови належного фінансування та адекватних строків виконання передбачених заходів, 

інших ситуацій, які можливо матимуть місце та не залежатимуть від волі учасників 

(виконавців).» 

 

1.6. Пункт 1 розділу I. Загальні положення Додатку до розділу IV Програми доповнити 

новим абзацом такого змісту: 

«- розміщення внутрішньо переміщених осіб у приміщеннях комунальної власностіта їх 

життєзабезпечення: ночівля, харчування, забезпечення предметами першої необхідності, 

побутове обслуговування». 

 

1.7. Пункт 2 розділу I. Загальні положення Додатку до розділу IV Програми викласти в 

новій редакції: 

«2. Головним розпорядником коштів бюджету територіальної громади  та відповідальним 

виконавцем програми є відділ соціального захисту селищної ради». 

 

1.8. Додаток до розділу IVПрограми доповнити новим розділом такого змісту: 

«ІІІ-1. Розміщення внутрішньо переміщених осіб у приміщеннях комунальної власності  

та їх життєзабезпечення: ночівля, харчування, забезпечення предметами першої 

необхідності, побутове обслуговування 

1. Розміщення внутрішньо переміщених осіб у приміщеннях комунальної власності, як 

правило у закладах загальної середньої освіти, проводиться за заявками (або інформацією) 

селищної ради, районної державної адміністрації чи обласної державної адміністрації. 

2. Розміщення внутрішньо переміщених осіб проводиться силами колективів закладів освіти, 

закладів культури відповідних населених пунктів, старост та діловодів відповідних 

старостинських округів із залученням працівників КУ «Центр надання соціальних послуг» 

селищної ради, місцевого населення та благодійних організацій (за згодою). 



3. Усі внутрішньо переміщені особи, які розміщуються, реєструються у відповідному 

старостинському окрузі із наданням документів, які підтверджують особу. 

4. Утримання приміщень комунальної власності, які використовуються для розміщення 

внутрішньо переміщених осіб, та оплата за використані у цих приміщеннях енергоносії 

проводяться за рахунок коштів відділу освіти молоді та спорту як головного розпорядника 

коштів бюджету територіальної громади. 

5. Придбання товарів та послуг для забезпечення ночівлі, харчування, забезпечення 

предметами першої необхідності, побутового обслуговування внутрішньо переміщених осіб 

проводиться за заявками відділу освіти, молоді та спорту та/або старостинських округів за 

відомостями реєстрації внутрішньо переміщених осіб.» 

 

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

гуманітарних питань, регламенту, депутатської діяльності та етики. 

 

 

 

Селищний голова                                                                         Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

Позачергова 11 сесія, третє пленарне засідання  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

 

«Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.11.2020 р. №2126 «Про 

затвердження Селищної програми соціальної підтримки внутрішньо 

переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення бойових 

дій на територію Ємільчинської селищної ради та військовослужбовців, членів 

сімей загиблих військовослужбовців силових структур України, що брали участь 

у АТО та ООС, та військовослужбовців, призваних на військову службу за 

контрактом, на 2021-2023 роки» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

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» 
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___________________________    _____________________________ 

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

 




