
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
23.11. 2022 р.   смт Ємільчине №155 
 
Про внесення змін у рішення 
виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради від 
05.08.2022 р. №107 «Про тимчасове 
розміщення внутрішньо 
переміщених осіб у закладах 
Ємільчинської територіальної 
громади»  

 

 
Керуючись Конституцією України, відповідно до пп.1 п. «а» ч.1 ст.34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.8 Закону України «Про правовий режим 
воєнного стану», указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення 
воєнного стану в Україні», згідно з розпорядженням начальника районної військової 
адміністрації від 06.06.2022 № 79 «Про створення районного координаційного штабу щодо 
роботи з внутрішньо переміщеними особами на території району», з метою забезпечення 
базових потреб та соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, які прибули з районів 
бойових дій, виконавчий комітет селищної ради 
ВИРІШИВ: 
 
1. Внести зміни в Перелік закладів для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених 
осіб, які прибули з районів бойових дій, затвердженого рішенням виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради від 05.08.2022 року №107 «Про тимчасове розміщення 
внутрішньо переміщених осіб у закладах Ємільчинської територіальної громади», виклавши 
додаток до рішення в новій редакції, що додається. 
 
2. Рішення виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради від 26.08.2022 року №110 
«Про внесення змін у рішення виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради від 
05.08.2022 р. №107 «Про тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб у закладах 
Ємільчинської територіальної громади» вважати таким, що втратило чинність. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Ольгу 
ОНИЩУК. 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 
 
 



 Додаток  
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
23.11.2022р. №155 

 
Перелік закладів для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб, 

які прибули з районів бойових дій 
 

№ Повна назва Керівник 
Контактний 

телефон 
Адреса закладу 

Кількість 
ліжко-
місць 

1. Комуналний заклад  
«Симонівський 
заклад  дошкільної 
освіти «Сонечко» 
Ємільчинської 
селищної ради 
Житомирської 
області» 

Жека Сергій 
Леонідович                         
 
Денисюк Сергій 
Миколайович 

 Новоград-
Волинський 
район, с. Симони, 
вул. 
Першотравнева, 
буд. 15  

380 

2. Приміщення 
колишнього 
Інфекційного 
відділення КНП 
«Ємільчинська 
лікарня» 

Брановицька 
Наталія Іванівна 

 Новоград-
Волинський 
район, смт 
Ємільчине, вул. 1 
Травня, 133 

20 

 ВСЬОГО    400 

 
 
 
 
Заступник селищного голови Ольга ОНИЩУК 
 

 




