
                                                                                                                  

 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIIІ скликання 

15 вересня 2021р. смт Ємільчине № 997 

 

Про утворення спостережної ради 

КНП «Ємільчинська лікарня» 

Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області 

 

 

 

            Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та згідно 

Постанови КМУ від 27 грудня 2017 року №1077 п.1 «Про спостережну раду закладу охорони 

здоров’я та внесення змін до Типової форми контракту з керівником державного, 

комунального закладу охорони здоров’я», враховуючи  рекомендації постійної комісії 

селищної ради з гуманітарних питань, регламенту, законності, депутатської діяльності та 

етики ,селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Утворити спостережну раду Комунального некомерційного підприємства «Ємільчинська 

лікарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області у складі згідно додатку 

(додається). 

 

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 

8 сесії, першого пленарного засідання Ємільчинської селищної ради  VIIІ скликання 

«Про утворення спостережної ради КНП «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної 

ради Житомирської області » 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

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. 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. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 

до рішення селищної ради 

від 15 вересня 2021 року №997 
 

 

 

Склад 

спостережної ради Комунального некомерційного підприємства «Ємільчинська лікарня» 

Ємільчинської селищної ради Житомирської області 

 

 

1.АФАНАСЬЄВА Лариса Іванівна – депутат, начальник відділу соціального захисту 

Ємільчинської селищної ради. 

 

2.ВОЛОЩУК Світлана Олексіївна – завідувачка педіатричного відділення КНП 

«Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області. 

 

3.ГРЕСЬКО Віра Сергіївна – начальник служби у справах дітей Ємільчинської селищної ради. 

 

4.ЖЕКА Сергій Леонідович – начальник відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської 

селищної ради. 

 

5.ЛІСОВА Олена Володимирівна – депутат Ємільчинської селищної ради. 

 

6.МАЗУРКЕВИЧ Тетяна Петрівна – економіст КНП «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської 

селищної ради Житомирської області. 

 

7.ОНИЩУК Ольга Василівна – заступник Ємільчинського селищного голови. 

 

8.САУХ Олена Петрівна – директор Комунальної установи «Територіальний центр 

соціального обслуговування» Ємільчинської селищної ради. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                       Інна ОСТАПЧУК 

 

 

 


