
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Чотирнадцята  сесія,                                                                                                  VIІІ скликання 

друге пленарне засідання 

 

від «30» вересня 2022 р.                                                                                                   № 2254 

 

 

Про створення пунктів  здоров’я 

 

 

Керуючись ст.ст.26,29,59   Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постановою Кабінету Міністрів України  від 25.04.2018 року №410 «Про договори про 

медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій», наказом  Міністерства 

охорони здоров’я України від 29.07.2016 № 801 «Про затвердження Положення про центр 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи», наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від  06.02.2018  № 178/24 «Про затвердження Порядку 

формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги», наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 19.03.2018 року № 504 «Про затвердження 

Порядку надання первинної медичної допомоги» та з метою забезпечення належної 

доступності та якості надання первинної медичної допомоги для задекларованого населення, 

Ємільчинська селищна рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Створити пункти  здоров’я  в с.Королівка  Степанівського старостинського округу, в 

с.Кривотино  Степанівського старостинського округу, в с.Нараївка Кулішвського 

старостинського округу, в с.Паранине Малоглумчанського старостинського округу, в с.Чміль 

Руденського старостинського округу. 

          

2. 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 

14 сесія, друге пленарне засідання  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

 

«Про створення пунктів  здоров’я» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

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. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. утрималась 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 19 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 
 




